
 
 

     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.janvārī                                                                                       Nr.2 

Sēde sasaukta pulksten 15.00 

Sēdi atklāj pulksten 15.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga 

Ķēdže, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Riežniece  

 

Nepiedalās:  

Deputāti Romārs Timbra, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, izpilddirektors Edgars Bertrams, 

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

pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese 

 

 

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 izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

1.2.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.3.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

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

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

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

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

1.10.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Meža krustceles” , “Krustojums”, 

“Krustojumi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

1.11.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu   

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

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

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

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

3.1.Par nekustamā īpašuma “Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077, otrās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

3.2.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2020.gada amatu sarakstā 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Sila fonds” 2020.gada 7.janvāra izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G. Šķubers) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 22.janvāra sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 22.janvāra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv" 

Dienvidkurzemes biroja reģ.Nr. 40003783960, iesniegumu (07.01.2020.Nr.2.1.13/49), kurā 

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

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

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

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 13,63ha, sadalīt divās daļās  

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

Dunikas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 4,80ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

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

izveidojas pēc sadales, Dunikas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 8,83 ha (vai 

vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2019.gada 26.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu  (prot.Nr.14;1.15.)  

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) 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, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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

2. Projektēto zemes vienību Nr.1   4,80ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

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

(kad.Nr. [..]) sastāvā.   



4 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 22. janvāra  sēde 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2  8,83ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

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

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

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.2.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.12.2019.Nr.2.1.13/863), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..],  kas atrodas Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

 

 

1.3.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (06.01.2020.Nr.2.1.13/44), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu 

lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu 

(ģimenes) dārziem, kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 

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

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

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

daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības 

iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas 

administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas 

nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu 

piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī 

prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt 

viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas 

ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot 

izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 

150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais 

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

apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 

5,00 gadā. 

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 

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

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

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

apstākļos, tad tā 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 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.februāra līdz 2025.gada 

31.janvārim. 
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4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.01.2020.Nr.2.1.13/96), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.01.2020.Nr.2.1.13/85), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (10.01.2020.Nr.2.1.13/208), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (10.01.2020.Nr.2.1.13/198), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 
 (Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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Izskata [..] iesniegumu (15.01.2020.Nr.2.1.13/237), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..] kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem 

Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.un 33.punktu un 

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..] zemes nodokli par 50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.01.2020.Nr.2.1.13/239), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..] kā politiski represētai personai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.10.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Meža krustceles” , “Krustojums”, 

“Krustojumi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Meža krustceles” (kad. nr. 64840080194), “Krustojums” 

(kad. Nr. 64840080923), “Krustojumi” (kad. Nr. 64840080317 un kad. Nr. 64840080199), 

īpašnieces Mārītes Eimutienes, personas kods Lietuvā 46504230280, pilnvarotās personas 

Lienes Kreices, personas kods 051287-10857, iesniegumu  (reģistrēts Rucavas novada domē 

13.12.2019. ar Nr. 2.1.13/1775), kurā lūdz pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu minētajos īpašumos. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.01.2020.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

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

38., 39.punkta pirmo apakšpunktu, 96., 98., 102. un 132.punktiem, spēkā esošo Rucavas 

novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Meža krustceles” (kad. Nr. 

64840080194, ar platību 1,81 ha), “Krustojums” (kad. Nr. 64840080923, ar platību 

0,218 ha) un “Krustojumi” (kad. Nr. 64840080317, ar platību 0,5 ha un kad. Nr. 

64840080199, ar platību 0,357 ha,  saskaņā ar darba uzdevuma 1.pielikumā 

noteiktajām detālplānojuma teritorijas robežām; 

2. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei; 

3. par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju 

Sanitu Urtāni; 

4. noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai uz 7 lp. 

 

1.11.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu   
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (16.01.2020. Nr.2.1.13/242), 

kurā lūgts IK “Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376, piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai 

Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz vienu zivju vadu un 700 zivju āķiem 2020.gadam. 

 Rucavas novadam noteikti zvejas rīku skaita limiti: 

 4000 zivju āķi, līdz 16.01.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 600 zivju āķiem. 

 3 zivju vadi, līdz 16.01.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 2 zivju vadiem. 

19.12.2019. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemti lēmumi (prot.Nr.21), nosakot, ka pāri 

palikušos zivju āķus un zivju vadu izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss 

Rucavas novadam piešķirtais limits. 

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

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku 

skaita limits - 4000 zivju āķi un 3 zivju vadi, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību 

kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un 

Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 19.12.2020. (prot.Nr.1) ieteikumu un 

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 



10 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 22. janvāra  sēde 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā 2020.gadam IK 

“Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376, uz 700 zivju āķiem un vienu zivju vadu. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.01.2020.Nr.2.1.13/245), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

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

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,1351 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.02.2020. 

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

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

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

 

 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.01.2020.Nr.2.1.13/246), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu 

lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu 

(ģimenes) dārziem, kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
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(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 

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

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

daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības 

iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas 

administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas 

nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu 

piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī 

prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt 

viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas 

ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot 

izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 

150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais 

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

apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 

5,00 gadā.  

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 

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

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

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

apstākļos, tad tā 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). 

Pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,1351 ha platībā,  kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.februāra līdz 2025.gada 

31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
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2.1.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (02.01.2020.Nr.2.1.13/11), 

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

pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 31.01.2020.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2007.gada 25.aprīlī, pagarināts 2014.gada 

27.novembrī uz laika posmu līdz 2019.gada 10.decembrim. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2020. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem maksājumiem ir 106.32 EUR, kopā ar decembra mēneša rēķinu ir 123.35 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.01.2020. 

prot.Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

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

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

31.janvāri. 

2. Noslēgt vienošanos par parāda nomaksu ar [..] ar atmaksas termiņu 2020.gada 

30.jūnijs. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.2.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.01.2020.Nr.2.1.13/235), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 

2017.gada 31.oktobrim, pagarināts 2017.gada 1.novembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 

31.oktobrim, pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim. Pēc 

Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2020. pašvaldībai 

parāds par īri ir un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.01.2020. 

prot.Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucavas pagasts, Rucavas novads 

ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2021.  

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

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.3.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.01.2020.Nr.2.1.13/236), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 1.jūlijā, uz laiku līdz 2016.gada 

31.decembrim, pagarināts 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim, 

pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2020. pašvaldībai parāds par 

dzīvojamo telpu īri adresē  [..] un komunāliem maksājumiem nav. Ir parāds par dzīvojamo 

telpu īri un komunāliem pakalpojumiem iepriekš īrētajā adresē [..] par  ir 58.34 EUR. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.01.2020. 

prot.Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucavas pagasts, Rucavas novads 

ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2021.  

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

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.01.2020.Nr.2.1.13/234), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 31.oktobrī uz laika posmu līdz 

2019.gada 31.janvārim, pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.01.2020. pašvaldībai parāda nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.01.2020. 

prot.Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucava,   Rucavas pagasts, 

Rucavas novads ar [..] uz laika posmu līdz 31.01.2021.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1.Par nekustamā īpašuma “Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077 otrās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo  izpilddirektors E.Bertrams) 

 

  2019.gada 22.augustā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu “Liedagi”- 24, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads” (prot.Nr.13, p.2.6.) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Liedagi” -24 pārdošanu izsolē” (protokols Nr.14; p.4.5.) nekustamais īpašums “Liedagi” -24 

tika  nodots atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 2400,00, sagatavojot izsoles noteikumus 

nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu” (protokols Nr.18; p.3.1.) pirmā izsole tika 

atzīta par nenotikušu un nolemtas rīkot otro izsoli, nodots atsavināšanai īpašumu par nosacīto 

cenu EUR 2160,00, sagatavojot izsoles noteikumus. 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi” -24 atsavināšanas komisija 

(turpmāk -Komisija) 2020.gada 2.janvārī konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma 

izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un 

izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav 

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja 

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu 

(9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). Vai arī 

saskaņā ar 32.panta otro daļu, ja otrā izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē izsoli:  

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

60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 16.01.2020. ( protokols Nr.1 ) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077, otro mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2020.gada 2.janvāra Komisijas sēdes 

protokolu; 

2. rīkot jaunu mutisko izsoli ar augšupejošu soli, mainot nosolītās augstākās cenas 

samaksas kārtību;  

3. apstiprināt kārtējās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 2160,00 (divi tūkstoši viens 

simts sešdesmit euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā 

īpašuma “Liedagi”- 24 izsoles noteikumi uz nomaksu” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt nekustamā īpašuma “Liedagi”- 24 atsavināšanu atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2020.gada 2.janvāra Komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 
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2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi”- 24 izsoles noteikumi uz 

nomaksu” uz 13 lp. 

 

 

3.2.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2020.gada amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors ierosina  amata vietai “fitnesa trenere”  mainīt 

slodzi no 0.27 uz 0.54 slodzi ar mēneša darba algas likmi 643 euro un atalgojumu mēnesī 

321.50 euro. 

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 16.01.2020. ( protokols Nr.1 ) ieteikumu 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt amata vietai “fitnesa trenere” ( Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs, 

profesijas kods 3422 03,amatu saimēm un līmeņiem atbilstošā mēnešalgu  grupa - 6) 

0.5 slodzi ar mēneša darba algas likmi 643 euro un atalgojumu mēnesī 321.50 euro ar 

2020. gada 1. janvāri. 

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

 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Sila fonds” 2020.gada 7.janvāra izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo  izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 3.4.p.) 

atsavināt pārdodot atklātā izsolē kustamo mantu cirsmu „Sila fonds” ar kadastra 

Nr.64840200037, kuras apjoms ir 898,24 m
3
, platība 3,36 ha un kura atrodas Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. Vienlaikus tika apstiprināti izsoles noteikumi, izsoles komisija un izsoles 

cena. 

2019.gada 28.novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Sila fonds”, kad. Nr.64840200037  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 

atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu“ (protokols Nr.18, 5.p.) 

nekustamais īpašums “Sila fonds” pirmā mutiskā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika 

nolemts rīkot otro izsoli,  nododot atsavināšanai par cenu EUR 35 280,00 un apstiprināti 

izsoles noteikumi. 

Uz nekustamā īpašuma “Sila fonds” izsoli pieteicās viena persona: 

1) SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr.40003011260, Vienības gatve 87E, Rīga, LV-

1004 

Izsoles rezultāts – dalībnieks SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr.40003011260, 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 36 280,- (trīsdesmit 

seši tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi ). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 2020.gada 7.janvāra mutiskā izsole ir atzīstama par 

notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta otro daļu 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 7.janvāra nekustamā īpašuma „Sila fonds” ar kadastra Nr.64840200037, 

Rucavas pagasta, Rucavas novadā izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  
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2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr.40003011260, Vienības 

gatve 87E, Rīga, LV-1004, ar meža cirsmas izstrādes tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Sila fonds”, kadastra Nr. 64840200037, Rucavas pagasta, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr.40003011260. 

4. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr.40003011260. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: 07.01.2020. izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par veiktajiem 

saimnieciskajiem darbiem pārvaldē, plānoto dalību biedrības "Liepājas rajona partnerība" 

izsludinātajā projektu konkursā u.c. 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē, ka 22.janvārī pulksten 18 notiks dabas lieguma 

"Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, par Ķoņu ceļa 

pieņemšanu ekspluatācijā, par dalību projektos u.c.  

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par administratīvi teritoriālās 

reformas procesu u.c.   

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            22.01.2020. 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Zuļģe 

   22.01.2020.   


