
 
 

     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 22. oktobrī                                                                                                       Nr.15 

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:  

Deputāts Daiga Ķēdže (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Zuļģe, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija 

Kaunese, finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele, teritorijas plānotāja Evita Kalēja 

 

Piedalās: 

[..] 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par detālplānojuma  apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles” (kad. 

Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” (kad.Nr. 

6484 008 0923) Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.13. Par zemes vienības [..] izpirkšanu 

1.14. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

1.15. Par īpašuma “Zemkopji” sadalīšanu 

1.16. Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai 

1.17. Par nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” sadalīšanu 
 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

2.1. Par “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu (informatīvs) 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

S.Zuļģe, izpilddirektors E.Bertrams) 
 

3.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2020. 

gada septembrim - decembrim 

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

trešā izsolē 

3.3. Par izsoli Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, 

nomas tiesību iegūšanai 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

3.5. Par nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

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

izsolē 

3.7. LPPI Liepājas muzeja direktores [..] iesnieguma izskatīšana 

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

3.9. Par elektroenerģijas padeves nodrošināšanu 
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3.10. Par izsolēs iegūto līdzekļu novirzīšanu 

 

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu izslēgt no 2020. gada 22. oktobra sēdes darba 

kārtības jautājumu “2.1. Par “Leju svētavots” izpētes darba veikšanu (informatīvs)” un papildināt 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.18. Par zemes vienību nodošanu īpašuma tiesību atjaunošanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

3.11. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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: 

Izslēgt no 2020. gada 22. oktobra sēdes darba kārtības jautājumu “2.1. Par “Leju 

svētavots” izpētes darba veikšanu (informatīvs)” un papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot 

papildus jautājumus: 

1.18. Par zemes vienību nodošanu īpašuma tiesību atjaunošanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

3.11. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 

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

apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par detālplānojuma  apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles” 

(kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” 

(kad.Nr. 6484 008 0923)  Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada dome 09.10.2020. saņēmusi no detālplānojuma īpašumam „Meža 

Krustceles” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” 

(kad.Nr. 6484 008 0923)  izstrādātāja SIA “V projekts”, reģ.Nr. 42102010421, Peldu iela 25-1, 

Liepāja, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2020/2.1.13/1176)  kopā ar izstrādāto detālplānojuma  

„Meža Krustceles” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un 

“Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923) gala sējumu. Tajā izteikts lūgums apstiprināt 
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detālplānojuma  īpašumiem „Meža Krustceles” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 

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

Detālplānojums īpašumiem „Meža Krustceles” (kad.Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923)  sastāv no paskaidrojuma 

raksta, grafiskās daļas, apbūves noteikumiem, kopsavilkumu par detālplānojuma izstrādi, 

publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas ziņojumu 

un  pielikumiem vienā sējumā, kas saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118. punktu 

iesniedzams izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Papildus iesniegtajam detālplānojuma 

sējumam, detālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz  administratīvā līguma projektu, ko slēgt par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību. Administratīvā līguma projekts saskaņots (ar elektronisko 

parakstu)  09.10.2020. ar detālplānojuma ierosinātājas pilnvaroto personu Lieni Kreici. 

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, konstatēts, ka detālplānojuma projekts 

nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles”, “Krustojumi” un “Krustojums” pilnveidošana vai 

noraidīšana nav nepieciešama. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 13.10.2011. likuma “Teritorijas attīstības 

plānošanas likums” 12.pantu 1. daļu, 29. pantu, 30. panta pirmo daļu, un 31. pantu, 19.05.1994. 

likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1. apakšpunktu, 

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 detālplānojuma izstrādāto redakciju nekustamajiem īpašumiem „Meža 

Krustceles” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un 

“Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923) galīgo redakciju. 

2. Slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājas pilnvaroto personu 

Lieni KREICI, par detālplānojuma īstenošanas kārtību (līgums pielikumā). 

3. Noteikt detālplānojumam „Meža Krustceles” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923)  realizācijas termiņu 

līdz 2032.gada 21.oktobrim.  

4. Lēmumu viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 

4, Liepājā. 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu, kurā lūgts atļaut atdalīt no sev piederošā īpašuma [..] daļu 

apmēram 1,41 ha platībā. Atdalītai zemes gabala daļai piešķirt jaunu nosaukumu [..]. 

Īpašums atrodas Papē. Daļa atrodas dabas parka "Pape" dabas lieguma zonā un daļa 

neitrālā zonā. 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punkts 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 atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, 

pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai. 
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„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 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļas 

7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 

9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025.gadam”), 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 26.punktu, 2013.gada 30.aprīļa noteikumi 

Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punkts un 

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 [..] sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad. apzīm. [..], kuras kopējā 

platība ir 1,91 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu 1,41 ha platībā (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] 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. Paliekošai zemes vienībai ar nosaukumu [..] platību 0,5 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. 

 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (01.10.2020.Nr.2.1.13/1152), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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 līgumus ar [..], uz zemes gabaliem [..] 0,17 ha platībā un [..] 0,06 ha, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.11.2020. 
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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. 

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (14.10.2020.Nr.2.1.13/1200), kurā, sakarā ar vīra [..] nāvi lūgts 

pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā un pārslēgt 

uz [..] vārda, jo uz tā atrodas ēkas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu 19.06.2018. 

MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 

17.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.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. izbeigt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabalu [..] 2,0 ha platībā Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, ar 01.11.2020. 

2. Pārslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] kadastra apzīmējums [..] 2,0 ha 

platībā. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.oktobrim. 

 

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 (01.10.2020.Nr.2.1.13/1153), 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 noteikumi” (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. 
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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 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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 gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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 (08.09.2020.Nr.2.1.13/1074), 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 noteikumi” (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 
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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 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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 gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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 (23.09.2020.Nr.2.1.13/1121), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,0540 ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 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. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu 0,0540 ha platībā, kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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 zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (23.09.2020.Nr.2.1.13/1121), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

uzturēšanai. 

Uz zemes vienības [..] Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas  novadā, atrodas kūtiņas, kuras 

nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē. 

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

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. 

  Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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” 

5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20.punktu un personīgo iesniegumu, 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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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 gabala [..] daļu 0,01 ha platībā, kas atrodas 

Rucavā, Rucavas 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 31.oktobrim. 

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. 

 

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.10.2020.Nr.2.1.13/1171), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,61 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Uz zemes gabala atrodas ēkas. 

Saskaņā ar uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta, pirmo daļu, 25.pantu ar 

2007.gada 26.janvāra  lēmumu 1.§.153. (prot.Nr.2) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

noslēgts zemes nomas līgums.  

[..]  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 17.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.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 īpašuma mantinieci [..] uz zemes gabala [..] daļu 0,61 

ha platībā, kadastra apzīmējums [..], kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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 4.  
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1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.10.2020.Nr.2.1.13/1182), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,62 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Uz zemes gabala atrodas ēkas. 

Saskaņā ar uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta, pirmo daļu, 25.pantu ar 

2007.gada 26.janvāra  lēmumu 1.§.153. (prot.Nr.2) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

noslēgts zemes nomas līgums.  

[..] 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 17.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.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 īpašuma mantinieci [..] uz zemes gabala [..] daļu 0,62 

ha platībā, kadastra apzīmējums [..], kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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 4.  

 

1.11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (21.10.2020.Nr.2.1.13/1114), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu [..]. Uz atdalāmā zemes gabala atrodas ēka ar nosaukumu [..], 

tādēļ atdalāmajam zemes gabalam lūgts piešķirt nosaukumu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.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: 
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1. atļaut [..] atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]; 

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

dzīvojamo māju apbūve - NĪLM kods 0601; 

3.  atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] un ēkai, kas atrodas uz šīs zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt  nosaukumu [..] un noteikt adresi: [..]. 

4. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [..] 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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.10.2020.Nr.2.1.13/1207), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..] Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no sešām 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 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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 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. 

 

1.13. Par zemes vienības [..] izpirkšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (30.09.2020.Nr.2.1.13/1144), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes 

vienību [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, jo uz tā atrodas piederoša ēka. 

Ar 2009.gada 28.janvāra Dunikas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.1; 3.§.6) zemes 

vienība [..] Ječos, Dunikas pagastā, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu, 
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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. Veikt zemes vienības [..] instrumentālo uzmērīšanu. 

2. Ierakstīt zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pasūtīt  novērtējumu. 

 

No sēžu telpas iziet deputāte L.Jaunzeme. 

 

1.14. 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 (25.08.2020.Nr.2.1.13/1015), kurā lūgts saskaņot iesniegto zemes ierīcības projektu 

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

Rucavas novadā, sadalīšanā.  

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

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 1,27 ha, sadalīt divās daļās. 

 Pēc sadalīšanas tiks izveidotas 2 zemes vienības:  

1. Zemes vienība ar adresi un nosaukumu [..] platību 0,30 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 

2. Zemes vienība ar nosaukumu [..] platību 0,97 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu  (prot.Nr.3;1.37.)  Par 

dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala [..] sadalīšanu, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

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

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, Dabas aizsardzības pārvaldi un datu 

bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

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

likuma" 19.pantu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

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

2. Projektēto zemes vienību Nr.1  0,30 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- individuālo dzīvojamo māju apbūve - 

NĪLM kods 0601. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2  0,97 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

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

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. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.15. Par īpašuma “Zemkopji” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2009.gada 19.februārī Rucavas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 3.13.§ (prot.Nr.2) 

“Par zemes vienībām, kurām nav veikta priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana”. Sarakstā 

minēts arī zemes lietojuma nosaukums “Zemkopji” ar kadastra Nr. 64840140086, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840140086. Kadastra informācijas sistēmā 

zemes vienības platība reģistrēta 5,6 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130020 

atrodas ēkas un būves, kuru piederība nav noskaidrota, kā rezultātā nepieciešams izdalīt zemi ēku 

uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Zemkopji” kad.Nr.64840140086, zemes vienības ar 

kad.apz.64840140086, zemes gabalu 4,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

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

3. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Paliekošai zemes vienībai “Zemkopji” kad.apz.64840140086, platība 1,00 ha (vairāk vai 

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

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

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

 

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

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

 

Sēžu zālē ienāk deputāte L.Jaunzeme. 

 

1.16. Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2018.gada 27.septembrī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”. 

Atbilstoši Grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, Zemes pārvaldības likuma 

17.panta sestajā daļā noteikts, ka “Šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā 

panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 

publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 
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pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo 

zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā pieņem pašvaldība”.  

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu Valstij un vietējām 

pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par 

zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

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

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

pabeigšanu Rucavas novada lauku apvidū”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) ieteikumu un iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 

13.panta pirmās daļas 13.punktu, 17.panta sesto daļu, 2016.gada 29.marta MK Noteikumu Nr.190 

3.1.un 12.punktiem, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likumu 1.panta 1.daļas 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noteikt, ka sarakstā minētās rezerves zemes fondā iekļautās un zemes reformas 

pabeigšanai paredzētās zemes vienības saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, 

piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības vārda 

pašvaldības funkciju īstenošanai: 

Nr.p.k. 
administratīvi 

teritoriālā vienība 

kadastra 

apzīmējums 
adrese 

platība, 

ha 

1 Dunikas pagasts 64520010089  1,2 

2 Dunikas pagasts 64520010250  1,78 

3 Dunikas pagasts 64520020231  2,05 

4 Dunikas pagasts 64520030028  2,31 

5 Dunikas pagasts 64520090022  0,58 

6 Dunikas pagasts 64520070103  2,19 

7 Dunikas pagasts 64520040030  0,7 

8 Dunikas pagasts 64520060302  4,04 

9 Dunikas pagasts 64520060311  5,41 

10 Dunikas pagasts 64520070062  5,37 

11 Dunikas pagasts 64520070099  0,63 

12 Dunikas pagasts 64520070205  7,04 

13 Dunikas pagasts 64520070206  0,3 

14 Dunikas pagasts 64520070208  0,52 

15 Dunikas pagasts 64520120057 Vizbulīši 0,06 

16 Dunikas pagasts 64520070217 Rema 1,61 

17 Dunikas pagasts 64520090039 Rema 0,31 

18 Dunikas pagasts 64520090041 Rema 0,17 

19 Dunikas pagasts 64520120179 Rema 3 

20 Dunikas pagasts 64520040031  0,41 

21 Dunikas pagasts 64520050465  1,34 



18 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 22.oktobra sēde 

22 Dunikas pagasts 64520070207  0,97 

23 Dunikas pagasts 64520110077  0,82 

24 Dunikas pagasts 64520110079  2,59 

25 Dunikas pagasts 64520120046  15,5 

26 Dunikas pagasts 64520120165  3,79 

27 Dunikas pagasts 64520120167  2,01 

28 Dunikas pagasts 64520120182  3,67 

29 Dunikas pagasts 64520120183  2,34 

30 Dunikas pagasts 64520150027  4,66 

31 Dunikas pagasts 64520150081  0,42 

32 Dunikas pagasts 64520120201 

Pie 

Lazdieniem 2,7 

33 Rucavas pagasts 64840040115 Sudrabkaļi 1,4 

34 Rucavas pagasts 64840040274 Centra ferma 0,58 

35 Rucavas pagasts 64840040278 Baltā klēts 0,08 

36 Rucavas pagasts 64840070250  1,6 

37 Rucavas pagasts 64840160415  0,67 

38 Rucavas pagasts 64840070800  0,1 

39 Rucavas pagasts 64840080547  0,1658 

40 Rucavas pagasts 64840080548  0,17 

41 Rucavas pagasts 64840100099  1,1 

42 Rucavas pagasts 64840100311  1,6 

43 Rucavas pagasts 64840140082  2,4 

44 Rucavas pagasts 64840160105 

Bāzes stacija 

“Rucava” 0,03 

45 Rucavas pagasts 64840160115 Teteru ligzda 0,16 

46 Rucavas pagasts 64840190040 Pādiņi 0,69 

47 Rucavas pagasts 64840190041 Pādiņi 0,52 

2. Minētās zemes vienības uzņemt pašvaldības bilancē. 

3. Zemes vienību platības var tikt precizētas pēc to uzmērīšanas dabā. 

4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.17. Par nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” 

kad.Nr.64520100081, kas sastāv no 6 zemes vienībām un ar 2008.gada 18.jūnija Dunikas pagasta 

padomes lēmumu Nr.6 (1.§10.) noteiktas kā piekritīgas zemes vienības pašvaldībai,  

nepieciešams sadalīt šo īpašumu, piešķirt atdalītām zemes vienībām jaunus nosaukumus un 

noteikt zemes lietošanas mērķus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

15.10.2020.(prot.Nr.12) 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.punktu, 
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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. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100231; 

2. atdalītai zemes vienībai noteikt platību 0,2735 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Bāliņi”; 

4. noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100217; 

6. atdalītai zemes vienībai noteikt platību 0,733 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

7. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Grīviņi”; 

8. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

9. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100214; 

10. atdalītai zemes vienībai noteikt platību 0,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

11. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Lapkalni”; 

12. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

13. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100213; 

14. atdalītai zemes vienībai noteikt platību 0,209 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

15. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Bukši”; 

16. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

17. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100212; 

18. atdalītai zemes vienībai noteikt platību 0,06 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

19. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Melderi”; 

20. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

21. Paliekošai zemes vienībai “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” kad.Nr.64520100081 ar 

kadastra apzīmējumu 64520100204, platība 1,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) mainīt un piešķirt jaunu nosaukumu “Ziedulejas”; 

22. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.18. Par zemes vienību nodošanu īpašuma tiesību atjaunošanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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Ar Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2014.gada 19.maija lēmumu Nr.9560 

[..] tika atzītas īpašuma tiesības uz pašvaldības zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu [..] 8,44 ha platībā. 

 No minētajā lēmumā konstatētā izriet, ka [..] ietilpst to personu lokā, kurām Saeima 

2007.gadā, pieņemot likumu “Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 

deva iespēju zemes reformas noslēgumā iegūt līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējušā īpašuma 

vietā līdzvērtīgu zemi no zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes fonda. 

Komplicētajā īpašuma tiesību atjaunošanas procesā bija iesaistīts gan īpašuma tiesību 

atjaunošanas pieprasītājs, gan pašvaldība (saskaņoja pieprasītāja izvēlēto zemes vienību), gan 

Valsts zemes dienests (apkopoja pieprasītāju izvēli, sagatavoja dokumentus, kas nepieciešami 

īpašuma tiesību atzīšanai, tai skaitā, pieprasītāja izvēlētās zemes vienības robežu shēmu, nosūtīja 

tos Centrālajai zemes komisijai un reģistrēja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā subjektu, atbilstoši Centrālās zemes komisijas pieņemtajam lēmumam par īpašuma 

tiesību atzīšanu, gan Centrālā zemes komisija (izskatīja Dienesta iesniegtos dokumentus, lēma 

par īpašuma tiesību atzīšanu, paziņoja pieņemto lēmumu pieprasītājam, attiecīgajai pašvaldībai 

un Valsts zemes dienestam). 

Ņemot vērā šī procesa norises īpatnības, atšķirīgo pienākumu sadali vairāku procesā 

iesaistīto institūciju starpā, Valsts zemes dienests konstatēja, ka 2014.gada 26.maijā, saņemot 

Centrālās zemes komisijas 2014.gada 19.maija lēmumu Nr.9560, ar kuru [..] tika atzītas īpašuma 

tiesības uz pašvaldības zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..] 8,44 ha platībā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz šī 

lēmuma pamata nebija veikta [..] kā kadastra subjekta reģistrācija. Līdz ar to, noslēdzoties 

īpašuma tiesību atjaunošanas procesam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabājās statuss: zemes reformas pabeigšanai 

paredzētā zeme. 

Lai pabeigtu zemes reformu, primāri bija jāpārliecinās par zemes reformas uzdevumu 

izpildi. Tā nodrošināšanai Valsts zemes dienests sūtīja pašvaldībām saskaņošanai pārskatus par 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem un zemesgrāmatā 

neierakstītajiem īpašumiem, lūdzot Rucavas novada pašvaldību pārliecināties, ka tie atbilst 

pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem. Neskatoties uz to, ka pašvaldības rīcībā, tieši tā pat 

kā Valsts zemes dienesta rīcībā, arī bija Centrālās zemes komisijas lēmums, Rucavas novada 

dome ar 2014.gada 8.decembra vēstuli Nr.3-10/2/743 „Par zemes reformas pabeigšanu Rucavas 

novada lauku apvidū” saskaņoja Valsts zemes dienesta sagatavoto pārskatu kā atbilstošu Rucavas 

novada pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem. Tā rezultātā Ministru kabinets 2015.gada 

9.septembrī izdeva rīkojumu Nr.506 “Par zemes reformas pabeigšanu Rucavas novada lauku 

apvidū”. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto pēc zemes reformas 

pabeigšanas Rucavas novadā, uzsākās zemes reformas laikā nepiešķirtās zemes (rezerves zemes 

fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības) piekritības valstij vai 

pašvaldībai divu gadu izvērtēšanas posms atbilstoši likumā “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem kritērijiem. Ievērojot to, ka, 

noslēdzoties zemes reformai Rucavas novada teritorijā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

[..] Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā bija reģistrēta kā zemes reformas 

pabeigšanai paredzētā zeme, tā pakļāvās zemes piekritības valstij vai pašvaldībai izvērtējamajās 

zemēs.  
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Zemes reformas laikā nepiešķirtās zemes piekritības valstij vai pašvaldībai izvērtēšana 

Rucavas novada pašvaldības teritorijā noslēdzās 2017.gada 9.septembrī. Ievērojot to, ka līdz 

minētajam datumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..] netika noteikta kā valstij 

piekritīga zeme, tad Rucavas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu par attiecīgās 

zemes piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kā to paredz 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

kadastrālā uzmērīšana veikta 2019.gada 15.jūlijā, savukārt 2019.gada 28.augustā īpašuma 

tiesības uz iepriekš minēto zemi nostiprinātas zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības 

vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā veikta īpašuma atsavināšana un 

2020.gada 3.augustā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu [..], nostiprinātas zemesgrāmatā uz trešās personas vārda. Tādējādi [..] 

atjaunot zemes īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] vairs nav 

iespējams. 

Lai rastu risinājumu jautājumā par [..] Satversmes 105.pantā noteikto tiesību uz īpašumu 

aizskārumu, Valsts zemes dienests 2020.gada 24.septembrī ar vēstuli Nr.2-04/501 “Par [..] 

īpašuma tiesību atjaunošanai nodoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu” lūdza Rucavas 

novada pašvaldību operatīvi rast iespēju [..] iegūt bijušā īpašuma vietā līdzvērtīgu zemi Rucavas 

novada teritorijā. 

Ievērojot minēto, [..] tika piedāvāts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

līdzvērtīgas vietā izvēlēties pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības.  

Izskatot Rucavas novada pašvaldības [..] īpašuma tiesību atjaunošanai piedāvātās zemes 

vienības, [..] pilnvarotā persona [..] ar 2020.gada 16.oktobra elektroniskā pasta vēstuli  

apstiprinājis [..] īpašuma tiesību atjaunošanas izvēli uz četrām zemes vienībām 7,84 ha 

kopplatībā: [..] 

Ievērojot iepriekš minēto, 

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. Piekrist nodot [..], īpašuma tiesību atjaunošanai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..] vietā: 

[..] 

2. Lēmumu informācijai nosūtīt valsts zemes dienestam un Vijas Vēberes pilnvarotajai 

personai Artūram Trencim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un 

ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu 

ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 
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2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Jautājums 2.1 “Par “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu (informatīvs)” izslēgts no darba 

kārtības. 

 

No sēžu telpas iziet deputāte I.Riežniece. 

 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (01.10.2020. Nr.2.1.13/1150), 

kurā lūgts rast risinājumu palīdzības sniegšanai sakarā ar nespēju nodrošināt apkures maksu atrast 

dzīvokli ar zemākiem maksājumiem. 

 [..] 2017.gada 23.novembrī izīrēts vienistabas dzīvoklis [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, 

Rucavas novads, ar kopējo platību 32.9 m2 un centrālo apkuri. Īres līgums pagarināts sešas reizes, 

pēdējā Vienošanās par īres līguma pagarinājumu ir spēka līdz 2021.gada 31.janvārim. [..] 

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” 14.1. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā [..] ar 01.11.2020. 4.reģistrā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei I.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 Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēžu telpā ienāk deputāte I. Riežniece. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts R.Timbra. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele, juriste S.Zuļģe, 

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

3.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas 

novadā 2020. gada septembrim – decembrim 

(Ziņo finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele) 

 

Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības 

pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 

2020. gada septembrim – decembrim. 

          Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam”, Izglītības un zinātnes ministrija  

sagatavojusi  finansēšanas plānu  par valsts mērķdotācijas pedagogu algām sadalījumu 

pašvaldībām  - pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gada septembrim - decembrim. 
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          Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)   2020.gada septembrim - decembrim  ir 71 960 

euro, kas sadalās sekojoši : 

• vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 58 756 euro,  

• interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 3032  euro,  

• bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija –  10 172 euro. 

         Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādē, tiek ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi 

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (05.07.2016.) un 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”(05.07.2016.) un to grozījumi, kā arī katrā novada 

izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits uz 01.09.2020. un īstenojamās izglītības programmas. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020 (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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: 

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Rucavas novada izglītības iestādē 2020. gada septembrim – decembrim sadalīt 

sekojoši : 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 58 756  euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 35 906,42 euro ( algas  28 935,60 euro, VSAOI 

6970,56 euro) jeb  vienam mēnesim  8976,54 euro (algas 7233,90 euro, 

VSAOI 1742,64 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 22 849,58 euro (algas 18 413,52 euro, VSAOI 4435,80 

euro) jeb vienam mēnesim 5712,33 euro ( algas 4603,38 euro, VSAOI 

1108,95 euro) 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 3032 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 1859,20 euro ( algas  1498,24 euro, VSAOI 360,96 

euro) jeb  vienam mēnesim 464,80 euro (algas 374,56 euro, VSAOI 90,24 

euro) 

2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 1172,80 euro (algas 945,12 euro, VSAOI 227,68 euro) 

jeb vienam mēnesim 293,20 euro ( algas 236,28 euro, VSAOI 56,92 euro) 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

3.1. Darba samaksai piešķirtos 10 172  euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 7205,20  euro ( algas 5806,44 euro, VSAOI 

1398,76 euro) jeb  vienam mēnesim  1801,30 euro (algas 1451,61 euro, 

VSAOI 349,69 euro) 

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 2966,80 euro (algas 2390,88 euro, 

VSAOI 575,96 euro) jeb vienam mēnesim 741,71 euro ( algas 597,72 euro, 

VSAOI 143,99 euro) 

 

 

 

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

atsavināšanu trešā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

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

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

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

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

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

izsoles noteikumi. 

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

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

64520170022 izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16 nav pieteicies 

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

nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, pirmo mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu, nolēma rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 10318,00), nosakot otrās izsoles sākumcenu EUR 9802,00. 

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

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

64520170022 otrās izsoles noteikumu 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 “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, otro mutisko izsoli ar augšupejošu 

soli par nenotikušu, nolēma rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar pazeminātu izsoles 

sākumcenu (EUR 10318,00), nosakot trešās izsoles sākumcenu EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi 

simti piecdesmit euro). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un 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.pantu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst 

noteikt īsāku par četrām nedēļām, 32.panta otrās daļas pirmo 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. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020 (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

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

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

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

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

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

3. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

4. Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2” novirzīt 

ugunsdzēsības automašīnas iegādei. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra 
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Nr. 64520170022, trešās izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

3.3. Par izsoli Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

64840110131, nomas tiesību iegūšanai 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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. 

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.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr. 

40003518352, noteicis, ka nomas tiesības uz daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, “Dzintarvēji”, un sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 

6484 0110131, daļas ar kopējo platību 628 m2 visvairāk iespējamā tirgus nomas maksa bez PVN 

2020.gada 8.septembrī ir 117,93 (viens simts septiņpadsmit euro un deviņdesmit trīs centi) euro 

mēnesī. 

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.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020 (protokols Nr.12) 

ieteikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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. Nodot iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas novadā, Rucavas 

pagastā, “Dzintarvēji” un sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6484 

0110131, daļas ar kopējo platību 628 m2 tirdzniecības vietai (saskaņā ar shēmu), kura 

iekļauj sevī ēdināšanu, bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu tirgošanos, nomnieku 

noskaidrojot rakstiskā izsolē.  

2. Apstiprināt nomas tiesību izsoles sākumcenu – 117,93 (viens simts septiņpadsmit euro un 

deviņdesmit trīs centi) euro mēnesī. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra 

apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai. 

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

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

64840110131, nomas tiesību iegūšanai 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. 



26 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 22.oktobra sēde 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

Pielikumā: Rakstiskas izsoles noteikumi “Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra 

apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai” uz 12 lp. 

 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020.gada 23.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.10, 1.17.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Mauriņi 2”, kadastra Nr. 64520110050, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra 

Nr.64520110050, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000600965, 

sastāv no neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520110050, ar kopējo platību 6,1 

ha.  

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr. 

40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma, kas atrodas “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, tirgus vērtība 2020.gada 12.septembrī ir EUR 16700,00. Izdevumi par nekustamā īpašuma 

novērtēšanu kopā ir EUR 211,75. 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 

“Mauriņi 2”, kad. Nr. 64520110050, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas 

nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz 

veseliem euro, EUR 16912,00 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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020.  (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mauriņi 

2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110050, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

64520110050 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 16912,00 (sešpadsmit 

tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110050, izsoles noteikumus. 
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4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110050, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā 

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

kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā nekustamā īpašuma “Mauriņi 2” novirzīt 

ugunsdzēsības automašīnas iegādei. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110050 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

3.5. Par nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020.gada 23.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.10, 1.17.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Baltalkšņi”, kadastra Nr. 64520110111, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 

64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no 

neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha.  
Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr. 

40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma, kas atrodas “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, tirgus vērtība 2020.gada 12.septembrī ir EUR 4600,00. Izdevumi par nekustamā 

īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 211,75. 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 

“Baltalkšņi”, kad. Nr. 64520110111, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas 

nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz 

veseliem euro, EUR 4812,00 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  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

64520110111 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 4812,00 (četri tūkstoši 

astoņi simti divpadsmit euro). 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā 

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

kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6.  Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā nekustamā īpašuma “Baltalkšņi” novirzīt 

ugunsdzēsības automašīnas iegādei. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110111 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

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 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. 

2020.gada 24.septembrī Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Peši”, 

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

par nenotikušu, nolēma rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 60 

procentiem pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400,00), nosakot trešās izsoles sākumcenu 

EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro) un uzdeva sagatavot trešās izsoles noteikumus. 

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 
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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.pantu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, 
32.panta otrās daļas pirmo 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. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400.00), nosakot trešās izsoles sākumcenu EUR 

4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro). 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, trešās izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, 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. 

4. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

5. Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā nekustamā īpašuma “Peši”  novirzīt ugunsdzēsības 

automašīnas iegādei. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64840030171, trešās izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

Sēžu telpā ienāk R.Timbra. 

 

3.7. LPPI Liepājas muzeja direktores [..] iesnieguma izskatīšana 

(Ziņo finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele) 

 

Izskata LPII Liepājas muzeja direktores [..] iesniegumu (reģistrēts Rucavas domes 

kancelejā 30.09.2020. Nr.2.1.8/2/726) ar lūgumu rasts iespēju finansiāli atbalstīt [..] 

koktēlniecības darbu izstādes rīkošanu 600 euro apmērā Liepājas muzejā, kas paredzēta no 

13.11.2020. līdz 13.12.2020. Izstādē eksponēs jaunākos [..] darbus, kas tapuši šogad speciāli šai 

izstādei. Finansējums nepieciešams materiālu nodrošināšanai, speciālu postamentu izgatavošanai 

darbu eksponēšanai un iekārtojumam. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Andis Bārdulis, Andis 

Rolis), NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzekļus LPPI Liepājas muzejam 300 euro apmērā [..] koktēlniecības darbu 

izstādes rīkošanai  no 13.11.2020. līz 13.12.2020. no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzēteim gadījumiem. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

 

3.8. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 
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(Ziņo finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele) 

 

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. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte G.Zeme. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus (pielikums N.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.9/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. 

 

3.9. Par elektroenerģijas padeves nodrošināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (30.09.2020.reģistrācijas 

Nr.2.1.13/1139), kurā lūgts atļaut lietot elektroenerģijas padevi no [..] uz māju [..]. 

Iepirkuma līgumā par elektroenerģijas piegādi Rucavas novada pašvaldības vajadzībām 

nav norādīts šāds objekts [..]. Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem šajā adresē inženiertīklu 

pievads nodrošināms kā 1.grupas būvei, saskaņojot būvvaldē attiecīgus dokumentus. 

2020.gada 5.jūnijā tika noslēgts līgums ar [..] par elektroenerģijas lietošanu [..], 

nodrošinot elektroenerģijas padevi saimnieciskajai darbībai līdz 2020.gada 30.septembrim. 

13.10.2020. pašvaldībai parādi: 

[..] 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020 (protokols Nr.12) 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: 

Neslēgt līgumu ar [..] par elektroenerģijas padeves nodrošināšanu [..]. 

  

3.10. Par izsolēs iegūto līdzekļu novirzīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Deputāti ierosina iegūtos līdzekļus no izsolēs pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem  

novirzīt šādiem mērķiem: 

1. Ēkas “Centra dzirnavas” 3.stāva grīdas vai 2.stāva griestu siltināšanai, 

signalizācijas ierīkošanai un stāvlaukuma pie ēkas uzlabošanas darbiem      20.000 euro 

2. Dunikas komunālās saimniecības traktora iegādei                  35.000 euro 
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3. Rucavas pamatskolai zāles pļāvēja iegādei      5.000 euro 

4. Ēkas "Purenītes" siltināšanai         4.000 euro 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020. (protokols Nr.12) 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. Iegūtos līdzekļus no izsolēs pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem  novirzīt šādiem 

mērķiem:   

1.1. Ēkas “Centra dzirnavas” 3.stāva grīdas vai 2.stāva griestu siltināšanai, 

signalizācijas ierīkošanai un stāvlaukuma pie ēkas uzlabošanas darbiem 20.000 euro 

1.2. Dunikas komunālai saimniecībai traktora iegādei      35.000 euro 

1.3. Rucavas pamatskolai zāles pļāvēja iegādei      5.000 euro 

1.4. Ēkas "Purenītes" siltināšanai        4.000 euro 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Edgaram Bertramam. 

 

 

3.11. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
 

Saņemts [..] iesniegums, kurā lūgts izbeigt darba tiesiskās attiecības, sakarā ar došanos 

pensijā. [..] sāka strādāt Rucavas komunālajā daļā par [..] 2007. gada 17. aprīlī. 

 Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 

(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. Naudas balvu var piešķirt 

amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā septiņus 

gadus. Darbiniekam svarīgs notikums šī nolikuma izpratnē ir arī darba attiecību pārtraukšana, 

darbiniekam aizejot pensijā. Naudas balvu piešķir ar domes lēmumu. 

 Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2018. gada 26. aprīlī apstiprinātā Rucavas novada 

domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 9.2.,9.4.,9.5.2.,9.6.  punktiem, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu strādājot Rucavas novada pašvaldības komunālajā 

saimniecībā, [..] piešķirt naudas balvu mēnešalgas apmērā 480.00 euro sakarā ar darba 

attiecību pārtraukšanu, darbiniekam aizejot pensijā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu no 

02.11.2020. līdz 08.11.2020. 

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

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

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 25. panta pirmo daļu un Rucavas 

novada pašvaldības nolikuma 18. punktu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 02.11.2020. līdz 08.11.2020.  

2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 02.11.2020. līdz 

08.11.2020. domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja 

vietniekam Andim Rolim. 
 

No sežu telpas iziet A. Rolis. 

5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 

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

apstiprināšanu 

(juriste S.Zuļģe) 
 

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā noteiktos 

ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, Rucavas novada pašvaldībai ir 

nepieciešams pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu, lai domes un domes komiteju darbs netiktu 

būtiski ietekmēts, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt 

attālināti un noteikt kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta 

personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56.pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes 

organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Rucavas novada 

pašvaldības nolikumā šobrīd nav paredzēta iespēja organizēt komiteju un domes sēdes attālināti 

un nav noteikta kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām 

esot attālināti, proti, videokonferences režīmā. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

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: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

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

Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 
 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 

17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”” uz 2 (divām) 

lapām. 
 

 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par apkures katla 

uzstādīšanu dzīvojamā mājā “Birzes”, par ēkas “Purenītes” siltināšanas darbu norisi un dažādiem 

saimnieciskajiem darbiem pagasta teritorijā. 
 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
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Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par notikušo dabas aizsardzības plāna 

izstrādes “Ķirbas purvam” darba grupas tikšanos un paredzēto informatīvo sanāksmi 2020.gada 

12.novembrī. 
 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Priekšsēdētājs J.Veits informē par Saeimas deputātes no “Attīstībai/Par” Dace Bluķes 

vizīti Rucavā un par 2021.gada pašvaldības budžeta sastādīšanas norisi. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.30 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            27.10.2020. 
 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   27.10.2020.   


