
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2020. gada 27. februārī                                                                                      Nr.3 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Ķēdže, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Romārs Timbra (personisku iemeslu dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

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

pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova 

 

Piedalās: 

SIA “Enviroprojekts” pārstāvji [..] 

 

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 lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem  

1.2. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Zemzāri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.4. Par nekustamā īpašuma „Niedras” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Punduri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.6. Par nekustamā īpašuma „Krasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Jaunbūve” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Līcīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.9. Par nekustamā īpašuma „Cerības” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Purvi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.11. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Lūki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Plūmītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Peses Nr.7/1” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Baltalkšņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Cinīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Pie Padāņiem” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Pilieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.18. Par nekustamā īpašuma „Mauriņi 2” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Gundegas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.20. Par nekustamā īpašuma „Sikšņu darbnīcas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.21. Par 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus meža 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā” grozīšanu 

1.22. Par nekustamā īpašuma “Skābarži” sadalīšanu 

1.23. Par nekustamā īpašuma “Lauki” sadalīšanu 

1.24. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” sadalīšanu 

1.25. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.26. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

1.27. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.29. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.31. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.32. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.33. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.34. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.35. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.36. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.37. Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala “Boži” 

1.38. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarināšanu 

1.39. Par nekustamā īpašuma „Kristjāņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.40. Par nekustamā īpašuma „Uplejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.41. Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.42. Par nekustamā īpašuma „Jaunsaulītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.43. Par nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.44. Par nekustamā īpašuma „Rungupe” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.45. Par nekustamā īpašuma „Zviedru kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 



3 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra sēde 

1.46. Par nekustamā īpašuma „Pie Violas 96” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.47. Par nekustamā īpašuma „Dižozoli” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

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

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

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

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

2.5. Par lēmuma atcelšanu un dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā  

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas dzīvokļu maiņas rindā  

2.7. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā un dzīvokļa 

piešķiršanu Rucavas pagastā  

2.8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā”” apstiprināšanu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par 27.12.2019. domes lēmuma grozīšanu 

3.2. Par 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” grozīšanu 

3.3. Par nekustamā īpašuma “Priediengals” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Spīliens” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

3.5. Par SIA “ZIEMUPE 7” iesniegumu 

3.6. [..] iesnieguma izskatīšana par pabalsta piešķiršanu 

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

3.8. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

3.9. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

3.10. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

3.11. Par Rucavas novada 2020. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” 

nolikuma apstiprināšanu 

3.12. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”” apstiprināšanu 

 

4. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

5. Par “Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” grozījumiem 

(Ziņo projektu koordinatore S.Korna) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu izslēgt no 2020.gada 27.februāra sēdes 

darba kārtības jautājumu 3.1. “Par 27.12.2019. domes lēmuma grozīšanu” un papildināt darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
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6. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Ozolbirzs karjers” Rucavas pagastā, Rucavas novadā  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Piesīši”, kadastra Nr.64840110040, Rucavas pagasta,  

Rucavas novadā (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr.64840130045  pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par 25.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par atzinuma sniegšanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma 

“Tebrenieki” , Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

11. Par Rucavas novada pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas upes 

ieleja” dabas aizsardzības plānu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

12. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

13. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)  

14. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvojamās mājas sadalīšanu atsevišķos dzīvokļos 

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste Dz.Bļinova) 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Izslēgt no 2020.gada 27.februāra sēdes darba kārtības jautājumu 3.1. “Par 27.12.2019. 

domes lēmuma grozīšanu” un papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Ozolbirzs karjers” Rucavas pagastā, Rucavas novadā  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Piesīši”, kadastra Nr.64840110040, Rucavas pagasta,  

Rucavas novadā (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr.64840130045  pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par 25.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par atzinuma sniegšanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma 

“Tebrenieki” , Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

11. Par Rucavas novada pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas 

upes ieleja” dabas aizsardzības plānu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

12. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

13. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)  

14. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvojamās mājas sadalīšanu atsevišķos 

dzīvokļos (Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste Dz.Bļinova) 
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Sakarā ar to, ka domes sēdē piedalās SIA “Enviroprojekts” pārstāvji domes 

priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu izskatīt jautājumu „11. Par Rucavas novada 

pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” dabas 

aizsardzības plānu” sēdes sākumā. Deputāti piekrīt. 

 

11. Par Rucavas novada pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas 

upes ieleja” dabas aizsardzības plānu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada pašvaldībā 2020.gada 10.februārī saņemts SIA “Enviroprojekts” 

iesniegums Nr. 09/02-20, kurā lūgts sniegt atzinumu par Dabas aizsardzības pārvaldes 

uzdevumā  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide 

labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 

5.4.2.1/16/I/001 ietvaros izstrādāto īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma 

“Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plānu. 

Plāna publiskā apspriešana notika no 2020.gada 8.janvāra līdz 27.janvārim. Plāna 

publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 22.janvārī, plkst. 18:00 Rucavas novada 

domes telpās ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads). 

Deputāte I.Riežniece izsaka iebildumus par dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu 9.punktu, kas nosaka ka katras atsevišķa zemes 

platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, deputātes ierosinājums noteikt šo platību 3 ha. 

Noteikumos nepieciešams arī pārvērtēt sadaļas 5.1. “Apsaimniekošanas pasākumi” 

pašvaldībai noteikto atbildību, piemēram, punktos A.1.2., C.1.1., C.1.2., D.1.3., D.1.5. 

SIA “Enviroprojekts” pārstāve [..] sola, ka augstāk minētie punkti tiks pārskatīti un 

precizēti.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atbilstoši 2007.gada 

9.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās teritorijas 

dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Daiga Ķēdže, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – 3 (Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis); 

ATTURAS – 1(Andis Bārdulis). 

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits izsaka priekšlikumu jautājumu “11. Par Rucavas novada 

pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” dabas 

aizsardzības plānu” izskatīt vēlreiz sēdes laikā. 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala”  

darba uzdevuma grozījumiem  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Rolis) 

 

Saņemts SIA “PAPES OSTA” (nodokļu maksātāja kods 42103031863) juridiskā adrese: 

“Pūces”, Rucavas pag., Rucavas nov., pilnvarotās personas V. Pēča  iesniegums (reģistrēts 
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19.12.2019. Nr. 2.1.13/1857) ar lūgumu papildināt lokālplānojuma darba uzdevumu ar 

papildus teritorijām. 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevums papildināts ar 

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

64840117345; 64840070201; 64840070132; 64840110189; 64840110083; 64840070063; 

64840070062; 64840070059; 64840110127; 64840110320; 64840110321; 64840110324; 

64840110085; 64840070133; 64840070038; 64840070023; 64840070053; 64840070154; 

64840110009; 64840110084; 64840110131; 64840110128; 64840110188; 64840070098; 

64840110144; 64840110152; 64840110142; 64840110145; 64840110146; 64840110148; 

64840110150; 64840110153; 64840110141; 64840110143; 64840110151; 64840110147; 

64840070049 ar kopējo platību 43,5123 ha.  Līdz ar to kopējā lokālplānojuma teritorija ir 

55,1023 ha. 

Kā arī darba uzdevumā veiktas korekcijas un papildinājumi, kas saistīti ar lokālplānojuma 

izstrādi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 

(I.Riežniece); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt darba uzdevumu ar grozījumiem lokālplānojuma izstrādei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.2. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošos nekustamos īpašumus secināts, ka 

nekustamie īpašumi: 

1. “Tebras” kadastra Nr.64520020066, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520020066 1,24 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000580779, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas meža zemju teritorijā. 

2. “Pie Lūķeniekiem” kadastra Nr.64520170021, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64520170021 8,37 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000592320, nav iznomāts un būtu nododams 

atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā 

esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam atrodas lauku zemju teritorijā. 

3. “Žābaki” kadastra Nr.64520170004, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520170004 8,95 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000594090, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 
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pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam atrodas lauku zemju teritorijā. 

4. “Pie Strautiņi 2” kadastra Nr.64520170022, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64520170022 4,08 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593258, nav iznomāts un būtu nododams 

atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā 

esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam atrodas lauku zemju teritorijā. 

5. “Vīzuļu priedieni” kadastra Nr.64840170053, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840170053 2,36 ha platībā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

uz Rucavas novada domes vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000570772, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas meža zemju teritorijā. 

6. “Jaunie Zeltkalni” kadastra Nr.64840040004, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840040279 4,07 ha platībā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

uz Rucavas novada domes vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000570937, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas meža zemju teritorijā. 

    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

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

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

pirmo daļu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. veikt nekustamo īpašumu “Tebras” kadastra Nr.64520020066, “Pie Lūķeniekiem” 

kadastra Nr.64520170021, “Žābaki” kadastra Nr.64520170004, “Pie Strautiņi 2” 

kadastra Nr.64520170022, “Jaunie Zeltkalni” kadastra Nr.64840040004, “Vīzuļu 

priedieni” kadastra Nr.64840170053, novērtējumu. 

2. Pēc novērtējuma saņemšanas juristam izstrādāt izsoles noteikumus. 

 

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

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

 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Zemzāri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 

piekritību pašvaldībai”, kurā minēts arī zemes gabals “Zemzāri”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Zemzāri” kad.Nr.64840080098, kad.apzīm.64840080098, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 
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20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080098, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Zemzāri”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Zemzāri” kad.Nr.64840080098, 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. 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma „Niedras” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Niedras” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Niedras” kad.Nr.64840130009, kad.apzīm.64840130009, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840130009 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Niedras”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Niedras” kad.Nr.64840130009, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 

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

 

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

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

 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Punduri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Punduri” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Punduri” kad.Nr.64840080213, kad.apzīm.64840080213, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080213 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Punduri”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Punduri” kad.Nr.64840080213, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 

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

 

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

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

 

1.6. Par nekustamā īpašuma „Krasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Krasti” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Krasti” kad.Nr.64840080521, kad.apzīm.64840080521, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080521 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Krasti”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,32 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Krasti” kad.Nr.64840080521, 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. 

 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Jaunbūve” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Jaunbūve” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 
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Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Jaunbūve” kad.Nr.64840040221, kad.apzīm.64840040221, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040221 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunbūve”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunbūve” kad.Nr.64840040221, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Līcīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Līcīši” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Līcīši” kad.Nr.64840130073, kad.apzīm.64840130073, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840130073 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Līcīši”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,9 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Līcīši” kad.Nr.64840130073, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.  

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.9. Par nekustamā īpašuma „Cerības” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 17.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 1.9.§ (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Cerības” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Cerības” kad.Nr.64840080398, kad.apzīm.64840080398, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080398 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Cerības”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Cerības” kad.Nr.64840080398, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 

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

 

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

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

 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Purvi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2006.gada 20.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 2.14.# (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Purvi” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Purvi” kad.Nr.64840080372, kad.apzīm.64840080372, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080372 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Purvi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Purvi” kad.Nr.64840080372, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 

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

 

1.11. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Lūki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2009.gada 19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13.§ (protokols Nr.2),  

zemes vienība “Jaunie Lūki” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Jaunie Lūki” kad.Nr.64840080002, kad.apzīm.64840080366, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 6.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080002 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunie Lūki”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunie Lūki” kad.Nr.64840080002, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Plūmītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2009.gada 19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13.§ (protokols Nr.2),  

zemes vienība “Plūmītes” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Plūmītes” kad.Nr.64840060021, kad.apzīm.64840060021, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 6.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840060021 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Plūmītes”; 
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2. zemes gabalam noteikt platību 5,01 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Plūmītes” kad.Nr.64840060021, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Peses Nr.7/1” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2011.gada 22.septembra Rucavas novada domes lēmumu 1.30.§ (protokols Nr.18), 

zemes vienība “Peses Nr.7/1” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Peses Nr.7/1” kad.Nr.64840030168, kad.apzīm.64840030168, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840030168 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Peses Nr.7/1”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,062 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Peses Nr.7/1” kad.Nr.64840030168, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Baltalkšņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.5;1.14) “Par 

rezerves zemes gabala piekritību pašvaldībai”, kurā minēts zemes gabals “Baltalkšņi”. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Baltalkšņi” kad.Nr.64520110111, kad.apzīm.64520110078, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 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, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520110111, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Baltalkšņi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,75 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Baltalkšņi” kad.Nr.64520110111, 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. 

 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Cinīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2014.gada 23.oktobrī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.21;2.19.) 

“Par pašvaldībai piekritīgu zemi”, kurā minēts zemes gabals “Cinīši”. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Cinīši” kad.Nr.64520070001, kad.apzīm.64520070069 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 6.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.6452007001, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Cinīši”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 4,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Cinīši” kad.Nr.64520070001, 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. 

 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Pie Padāņiem” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 28.februārī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.2;1.13) 

“Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai”, kurā minēts zemes gabals “Pie 

Padāņiem”. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Pie Padāņiem” kad.Nr.64520140003, kad.apzīm.64520140003, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  
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    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520140003, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Pie Padāņiem”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 8,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pie Padāņiem” kad.Nr.64520140003, 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. 

 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Pilieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 28.februārī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.2;1.13) 

“Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai”, kurā minēts zemes gabals “Pilieni”. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Pilieni” kad.Nr.64520170072, kad.apzīm.64520170072, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520170072, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Pilieni”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,8ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pilieni” kad.Nr.64520170072, 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 nekustamā īpašuma „Mauriņi 2” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 24.septembra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.8.1.(protokols 

Nr.9), zemes vienība “Mauriņi 2” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 
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Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Mauriņi 2” kad.Nr.64520110050, kad.apzīm.64520110050, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520110050 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Mauriņi 2”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 6,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Mauriņi 2” kad.Nr.64520110050, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Gundegas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2007.gada 26.janvāra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.4.35. (protokols 

Nr.2),  zemes vienība “Gundegas” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Gundegas” kad.Nr.64520100088, kad.apzīm.64520100088, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520100088 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Gundegas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Gundegas” kad.Nr.64520100088, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.20. Par nekustamā īpašuma „Sikšņu darbnīcas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2008.gada 24.septembra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.8.1. (protokols 

Nr.9), zemes vienība “Sikšņu darbnīcas” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Sikšņu darbnīcas” kad.Nr.645201000131, kad.apzīm.64520100031, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

    Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 06.02.2020.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520100131 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Sikšņu darbnīcas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Sikšņu darbnīcas” kad.Nr.64520100131, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve NĪLM kods 1003.  

 

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

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

 

1.21. Par 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Par koku ciršanu ārpus 

meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” grozīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

Izskata 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus 

meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā” grozījumus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 16.punktu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pieņemt saistošo noteikumu grozījumus Rucavas novada domes 2016.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā”. 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

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

 

Pielikumā: 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus meža 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā” grozījumi uz 2 lp. 
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1.22. Par nekustamā īpašuma “Skābarži” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

2008.gada 24.septembrī Dunikas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 1.§.8.1. 

(prot.Nr.9) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu”. Sarakstā minēts arī 

zemes lietojuma nosaukums “Skābarži” ar kadastra Nr. 64520170002, kas sastāv no divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520170002 un 64520170003. Kadastra 

informācijas sistēmā zemes vienību platības reģistrētas attiecīgi 5,1 ha un 4,1 ha. Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170003 atrodas ēkas un būves, kuru piederība nav 

noskaidrota, kā rezultātā nepieciešams izdalīt zemi ēku uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Skābarži” kad.Nr.64520170002 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64520170002, piešķirot jaunu nosaukumu “Jaunskābarži”; 

2. atdalītai zemes vienībai noteikt platību – 5,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 

3. atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods – 0101; 

4. atdalītai zemes vienībai noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Paliekošai zemes vienībai “Skābarži” kad.apz.64520170003, platība 4,1ha (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 “Jaunskābarži” 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. 

 

1.23. Par nekustamā īpašuma “Lauki” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

2008.gada 24.septembrī Dunikas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 1.§.8.1. 

(prot.Nr.9) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu”. Sarakstā minēts arī 

zemes lietojuma nosaukums “Lauki” ar kadastra Nr. 64520140007, kas sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520140039 un 64520140007. Kadastra informācijas 

sistēmā zemes vienību platības reģistrētas attiecīgi 0,4 ha un 14,4 ha. Uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 64520140007 atrodas ēkas un būves, kuru piederība nav noskaidrota, kā 

rezultātā nepieciešams izdalīt zemi ēku uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Lauki” kad.Nr.64520140007, zemes vienības ar 

kadastra apz.64520140007, zemes gabalu 13,9 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

2. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Mežlauki”; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītam zemes gabalam “Mežlauki” noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lauki” kad.Nr.6452014007 zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 64520140039, piešķirot jaunu nosaukumu “Mežlauki”; 

6. atdalītai zemes vienībai noteikt platību – 0,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 

7. atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods – 0101; 

8. atdalītai zemes vienībai noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

9. Paliekošai zemes vienībai “Lauki” kad.apz.64520140007, platība 0,5 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. 

10. Nekustamo īpašumu “Mežlauki” 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. 

 

1.24. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

2008.gada 24.septembrī Dunikas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 1.§.8.1. 

(prot.Nr.9) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu”. Sarakstā minēts arī 

zemes lietojuma nosaukums “Lejnieki” ar kadastra Nr. 64520100139, kas sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520100139. Kadastra informācijas sistēmā zemes 

vienības platība reģistrēta 3,68ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520100139 

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

ēku uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejnieki” kad.Nr.64520100139, zemes vienības ar 

kad.apz.64520100139, zemes gabalu 3,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Mazlejnieki”; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 
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4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Paliekošai zemes vienībai “Lejnieki” kad.apz.64520100139, platība 0,58 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 “Mazlejnieki” 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. 

 

1.25. Par nekustamā īpašuma „Gabri” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (14.02.2020.Nr.2.1.13/358), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

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

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

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut [..] atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..] platība 3,03 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 

3,38 ha; 

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

nosaukumu [..]; 

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

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

4. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 9,87 ha, 

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

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

 

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

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

 

1.26. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 28.novembrī, pamatojoties uz [..] iesniegumu, tika sadalīts nekustamais 

īpašums [..]. 

2006.gada 20.decembrī Rucavas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 2.14#. 

(prot.Nr.14) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu [..] uz zemes gabalu [..]. Kadastra 

informācijas sistēmā zemes vienības platība bija reģistrēta 1,9 ha. Uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] atrodas ēkas un būves, kas pieder [..], tika noslēgts zemes nomas 

līgums.  

Pēc īpašuma sadales nepieciešams ar [..] pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 

platība 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pārslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,5 ha platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), kadastra apzīmējums  [..], kas 

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

28.februārim. 

 

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

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

 

1.27. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (22.01.2020.Nr.2.1.13/269), kurā sakarā ar vīra [..] nāvi, lūgts 

pārslēgt zemes nomas līgumus uz zemes gabaliem [..] 0,0264 ha platībā un [..] 0.03 ha platībā, 

kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

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

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

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

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

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

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

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

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz 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" 29.3 un 30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,0264 ha platībā, [..] daļu 

0,03 ha platībā un [..] 0.6 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.03.2020. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,0264 ha platībā un [..] 0,03 

ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.03.2020. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.marta līdz 2026.gada 

28.februārim. 

 

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

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

 

1.28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (17.02.2020.Nr.2.1.13/363), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

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

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

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

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,18 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.marta līdz 2026.gada 

30.aprīlim. 

 

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

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

 

1.29. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.01.2020.Nr.2.1.13/280), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,01 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 

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 
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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 

18.02.2020.(prot.Nr.3) 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, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, 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% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

28.februārim. 

 

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

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

 

1.30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.02.2020.Nr.2.1.13/311), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 3,3 ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pamatojoties uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2009.gada 

19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13.§ (prot.Nr.2) [..] izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un noslēgts zemes nomas līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" trešās daļas 29.2. un 

30.2.punktu, personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 3,3 ha platībā, kas atrodas 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

28.februārim. 

 

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

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

 

1.31. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (10.02.2020.Nr.2.1.13/341), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemes 0,7ha un 2,0ha īpašumā [..] Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums [..] sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 

kas atrodas Rucavas pagastā. Īpašuma kopējā platība 35,3 ha. Zeme nav meliorēta. 

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

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

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

64840170008 iekļauta mežu teritorijā (M).  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

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

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], kuras kopējā 

platība ir 35,3 ha, lauksaimniecības zemi 0,7 ha un 2,0 ha platībā, Rucavas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.32. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (04.02.2020. Nr.2.1.13/323), 

kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 

vajadzībām 2020.gadam. 

 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 

18.02.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 11 zivju murdiem. 

 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
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administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 

pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un 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 noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, 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” un 

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 

vajadzībām 2020.gadam [..]. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.33. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (04.02.2020. Nr.2.1.13/322), 

kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 

vajadzībām 2020.gadam. 

 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 

18.02.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 11 zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 

pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un 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 noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, 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” un 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam [..].  

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.34. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (04.02.2020. Nr.2.1.13/321), 

kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 

vajadzībām 2020.gadam. 

 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 

18.02.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 11 zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 

pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un 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 noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, 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” un 

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam [..]. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.35. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domē saņemts [..] iesniegums (28.01.2020. Nr.2.1.13/289), kurā lūgts 

piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam. 
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 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 

18.02.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 11 zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 

pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un 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 noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, 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” un 

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam [..]. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.36. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domē saņemts [..] iesniegums (07.02.2020. Nr.2.1.13/332), kurā lūgts 

piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam. 

 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 

18.02.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 11 zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 

pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un 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 noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 
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29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi 

Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2020.gadam [..]. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.37. Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala “Boži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, 31.01.2020. Nr.1.17/1506 vēstuli, kas Rucavas novada 

domes lietvedībā reģistrēta 03.02.2020.Nr.2.1.13/309, par dabas lieguma zonā ietilpstošās 

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

Zemesgabals “Boži”, Nidā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.64840150103, zemes vienības kadastra apzīmējums: 64840150103), 1,27 ha 

platībā (turpmāk - Zemesgabals) ar Kurzemes rajona tiesas tiesneša 2005.gada 8.februāra 

lēmumu ierakstīts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000165541 uz Latvijas 

valsts vārda Finanšu ministrijas personā. 

2005.gada 29.jūnijā AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) 

saņemts Zemesgabala privatizācijas ierosinājums (reģistrēts privatizācijas ierosinājumu 

reģistrā ar Nr.1.33/2446-6196). 

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

Nr.141/964 “Par valstij piederoša apbūvēta zemesgabala Liepājas rajonā, Rucavas pagastā, 

“Boži” (kadastra Nr.6484 015 0103), nodošanu privatizācijai”. 

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

Possessor valdījumā.  

Uz Zemesgabala atrodas nekustamais īpašums (dzīvojamā māja) “Boži”, Nidā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.64845150103, būves kadastra 

apzīmējums: 64840150103001), turpmāk – Nekustamais īpašums, kas 2001.gada 31.oktobrī 

ierakstīts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000037933, pamatojoties uz 

1984.gada 23.maija apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc testamenta, kā arī zemesgrāmatā 

neierakstīta mazēka – pirts (būves kadastra apzīmējums: 64840150103002). 2017.gada 

3.oktobrī īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

Ar Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas 2001.gada 4.oktobra 

lēmumu Nr.01-1-49/130 “Par zemes robežu plāna un platības apstiprināšanu ēku un būvju 

īpašuma tiesību nostiprināšanai” tika apstiprināta uz Zemesgabala esošo ēku uzturēšanai 

nepieciešamā zemes platība 1,27 ha. 

2018.gada 26.aprīlī starp Possessor un Personu noslēgts Zemesgabala nomas līgums. 

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 64.panta 

pirmajā daļā noteiktajam Personai ir tiesības uz Zemesgabala pirmpirkumu. 

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

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

iegūt īpašumā zemi. 
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2019.gada 28.novembrī saskaņā 

ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju tika aktualizēti Zemesgabala kadastra dati, 

norādot, ka Zemesgabala daļa 0,9700 ha platībā atrodas dabas parka dabas lieguma zonā. 

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

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

nav atļauts privatizēt Zemesgabala daļu 0,9700 ha platībā. 

Personai piederošās ēkas atrodas Zemesgabala dabas parka neitrālās zonas teritorijā 

(0,3000 ha), kurai nav noteikti ierobežojumi privatizācijai. 

Saskaņā ar minēto Personai ir tiesības iegūt īpašumā Zemesgabala daļu, kas neatrodas 

dabas parka dabas lieguma zonā, ja būs iespējams šo daļu atdalīt, izveidojot divus patstāvīgus 

nekustamos īpašumus. 

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

lieguma zonā ietilpstošo zemes daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

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

12.punktu, kas noteic, ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe 

no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, kā arī 

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

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

dabas parka teritorijā ietilpstošu zemes vienību sadalīšanai neattiecas uz gadījumiem, ja no 

īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, 

kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai. 

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

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts—zemes 

ierīcības projekts.  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu, iepriekš minēto un pamatojoties uz „Zemes 

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, 2011.gada Ministru kabineta noteikumi Nr.706 

Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 19.punktu, kas 

nosaka, ka Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes 

vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs un pārējās zemēs – mazāka par 3 ha. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas 

tiek atdalītas infrastruktūras ierīkošanai vai uzturēšanai un ceļu, inženierkomunikāciju un citu 

inženierbūvju uzturēšanai, restaurācijai un rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un 

novietojums, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām 

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

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

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

2025.gadam”) un iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” sadalīt nekustamā īpašuma „Boži” 

kad.Nr.64840150103, zemes vienību ar kad.apzīm. 64840150103, kuras kopējā platība 

ir 1,27 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840150103 zemes gabalu 0,97 ha platībā; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Jaunboži”; 
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4. zemes gabalam “Jaunboži” noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, 

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

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa NĪLM 

kods 0501. 

5. Paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Boži” platību 0,3 ha 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. 

 

1.38. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “Atpakaļ mājās” Reģ.Nr.LV42103048643, juridiskā adrese: Dīķa iela 5-4, 

Liepāja, iesniegumu (13.02.2020.Nr.2.1.13/351), kurā lūgts pagarināt derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju Nr.1 ar adresi “Anšķini” Dunikas pagastā. Iesniegumam pievienots Valsts vides 

dienesta 2020.gada 9.janvāra Lēmums Nr.CS20VL0005 un Lēmums Nr.CS20VL0006. 

Atradnes “Priežkalni” II laukums atrodas Rucavas novadā, Dunikas pagastā, 

nekustamajā īpašumā “Anšķini” kadastra Nr.64520060001. 

Rucavas novada dome 2012.gada 3.jūlijā izsniegusi SIA “Anšķini” 

reģ.Nr.LV42103048643 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1 Rucavas 

novada Dunikas pagasta smilts-grants un smilts atradnē “Priežkalni” II laukums. 

2019.gada 20.maijā Rucavas novada domē saņemta informācija, ka SIA “Anšķini –A” 

ir mainījis nosaukumu uz SIA “Atpakaļ mājās”. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta pirmās daļas 5.punktu Valsts vides 

dienests 2020.gada 9.janvārī pieņēmis lēmumu Nr.CS20VL005 par grozījumiem derīgo 

izrakteņu atradnes pasē. Nolemts  

1. pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukuma Pases 

derīguma termiņu līdz 2035.gada 24.augustam;  

2. aizstāt smilts-grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukuma Pases 5.lapā 

rindkopu “Pase derīga līdz 2020.gada 24.augustam” ar rindkopu “Pase derīga 

līdz 2035.gada 24.augustam”. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 9.panta pirmās daļas 5.punktu un 13.panta 

5.punktu Valsts vides dienests 2020.gada 9.janvārī pieņēmis lēmumu Nr.CS20VL006 par 

grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā. Nolemts  

1. pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukuma Limita 

derīguma termiņu līdz 2035.gada 24.augustam;  

2. aizstāt smilts-grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukuma Limitā  

rindkopu “no 2010.gada 25.augusta līdz 2020.gada 30.martam“ ar rindkopu “no 

2010.gada 25.oktobra līdz 2035.gada 24.augustam”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukuma 2012.gada 3.jūlijā 

izsniegto Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1; 

2. aizstāt rindkopu “atļauja izsniegta 2012.gada 3.jūlijā, derīga līdz 2020.gada 

30.martam” ar rindkopu “atļauja izsniegta 2012.gada 3.jūlijā, derīga līdz 2035.gada 

24.augustam”. 

3. Lēmums ir smilts – grants un smilts atradnes “Priežkalni” II laukums Atļaujas 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.39. Par nekustamā īpašuma „Kristjāņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2012.gada 19.jūlija Rucavas novada domes lēmumu 1.14. (protokols Nr.13), zemes 

vienība “Kristjāņi” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Kristjāņi” kad.Nr.64520030004, kad.apzīm.64520030004, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520030004 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Kristjāņi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 2,23 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Kristjāņi” kad.Nr.64520030004, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.40. Par nekustamā īpašuma „Uplejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2012.gada 26.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu 1.76. (protokols Nr.7), zemes 

vienība “Uplejas” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Uplejas” kad.Nr.64520020039, kad.apzīm.64520020039, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 
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Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520020039 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Uplejas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,13 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Uplejas” kad.Nr.64520020039, noteikt zemes lietošanas mērķi: pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, NĪLM kods 0908.  

 

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

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

 

1.41. Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2006.gada 20.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 2.14.# (protokols 

Nr.14), zemes vienība “Zaļkalni” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Zaļkalni” kad.Nr.64840070085, kad.apzīm.64840070085, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840070085 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Zaļkalni”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 3,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Zaļkalni” kad.Nr.64840070085, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

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

 

1.42. Par nekustamā īpašuma „Jaunsaulītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2012.gada 23.februāra Rucavas novada domes lēmumu 2.20.§.(protokols Nr.4), 

zemes vienība “Jaunsaulītes” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Jaunsaulītes” kad.Nr.64520140037, kad.apzīm.64520140018, Dunikas pagastā, Rucavas 
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novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520140037 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunsaulītes”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 10,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunsaulītes” kad.Nr.64520140037, noteikt zemes lietošanas mērķi - 

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

 

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

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

 

1.43. Par nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2010.gada 25.novembra Rucavas novada domes lēmumu 1.18.§ (protokols Nr.22),  

zemes vienība “Jaunkrasti” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Jaunkrasti” kad.Nr.64840080888, kad.apzīm.64840080888, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080888 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunkrasti”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,7 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunkrasti” kad.Nr.64840080888, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.44. Par nekustamā īpašuma „Rungupe” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2011.gada 24.marta Rucavas novada domes lēmumu 1.26.§ (protokols Nr.7), 

zemes vienība “Rungupe” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Rungupe” kad.Nr.64840190032, kad.apzīm.64840190032, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840190032 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Rungupe”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 6,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Rungupe” kad.Nr.64840190032, 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. 

 

1.45. Par nekustamā īpašuma „Zviedru kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2012.gada 26.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu 1.76.(protokols Nr.9), zemes 

vienība “Zviedru kapi” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Zviedru kapi” kad.Nr.64520070065, kad.apzīm.64520070065, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520070065 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Zviedru kapi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 
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3. zemes gabalam „Zviedru kapi” kad.Nr.64520070065, noteikt zemes lietošanas mērķi- 

kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, NĪLM 

kods 0907.  

 

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

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

 

1.46. Par nekustamā īpašuma „Pie Violas 96” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2012.gada 26.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu 1.76.(protokols Nr.7), zemes 

vienība “Pie Violas 96” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Pie Violas 96” kad.Nr.64520050999, kad.apzīm.64520050999, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520050999 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Pie Violas 96”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,62 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pie Violas 96” kad.Nr.64520050999, 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. 

 

1.47. Par nekustamā īpašuma „Dižozoli” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2007.gada 26.janvāra  Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.4.174.(protokols 

Nr.2), zemes vienība “Ozoli” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Dižozoli” kad.apzīm.64520050268, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt 

nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2020.(prot.Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 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, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.apz.64520050268 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Dižozoli”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Dižozoli” kad.apz.64520050268, 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. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (03.02.2020.Nr.2.1.13/303), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 31.oktobrī, pagarināts 2019.gada 

29.janvārī uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 01.02.2020. pašvaldībai parāds par īri nav.  

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

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); 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. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (03.02.2020.Nr.2.1.13/312), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 1.augustā, pagarināts 2019.gada 

1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 
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nodaļas sniegtās informācijas uz 01.02.2020. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem 

maksājumiem nav. 

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

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

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

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (03.02.2020.Nr.2.1.13/313), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī, pagarināts 2017.gada 

2.oktobrī, 2018.gada 8.maijā, 2018.gada 5.jūlijā un 2019.gada 1.martā uz laiku līdz 2020.gada 

31.janvārim.  

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.02.2020. 

pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri un komunāliem maksājumiem kopā ir 359.04 EUR. 

2020.gada 14.februārī noslēgta Vienošanās Nr. Nr.2019/2.9.10/1 par parāda nomaksu pa 

daļām līdz 2020.gada 30.septembrim. 

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, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

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

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (03.02.2020.Nr.2.1.13/314), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 23.novembrī, pagarināts 2018.gada 

25.janvārī, pagarināts 2018.gada 26.aprīlī, pagarināts 2018.gada 1.augustā, pagarināts 

2018.gada 30.oktobrī un pagarināts 2019.gada 1.martā uz laiku līdz 2020.gada 31.janvārim.   

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.02.2019. 

pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri, apkuri un komunāliem maksājumiem kopā ir 

474.28 EUR. 2020.gada 14.februārī noslēgta Vienošanās Nr.2019/2.9.10/2 par parāda 

nomaksu pa daļām uz trīs gadiem. 

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

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas 

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

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.5. Par lēmuma atcelšanu un dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (14.02.2020.Nr.2.1.13/360), 

kurā lūgts atcelt 2020.gada 22.janvāra Rucavas novada domes lēmumu Nr.2.1. par dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšanu un lūdz izskatīt iespēju par dzīvojamās telpas īres līguma  adresē 

[..], Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā pagarināšanu un īres attiecību saglabāšanu.  

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

27.novembrī uz laika posmu līdz 2019.gada 10.decembrim, ar 2020.gada 22.janvāra domes 

lēmumu izbeigts 2020.gada 31.janvārī. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.02.2020. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem ir 123.35 

EUR. 2020.gada 14.februārī veikta daļēja parāda nomaksa, summas 80.50 EUR apmērā.  

 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atcelt 2020.gada 22.janvāra Rucavas novada domes lēmumu Nr.2.1. par dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšanu ar [..]. 

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

novads ar [..], uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim. 

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

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta un  

Dunikas dzīvokļu maiņas rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Izskata Rucavas novada domes lietvedībā saņemto [..], Dunika, Dunikas pagasts, 

Rucavas novads, iesniegumu (06.01.2020. Nr.2.1.13/31), kurā lūgts izskatīt jautājumu par 

uzņemšanu dzīvokļu maiņas rindā uz lielāku dzīvokli, 3- 4 istabas Dunikas pagastā un 

Rucavas pagastā. 

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

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

pašvaldības īrētā divistabu dzīvoklī ar daļējām ērtībām. Ir daudzbērnu ģimene. Persona ir 

deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas 

personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Jautājums tika skatīts 2020.gada janvāra 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē, kurā nolēma atlikt jautājumu un uzdots 

sociālā dienesta darbiniekiem veikt darbu ar minēto personu. 

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

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

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

iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas 

rindā [..], ar 01.03.2020. otrām kārtām 1.reģistrā. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.7. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā un dzīvokļa 

piešķiršanu Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Izskata Rucavas novada domes lietvedībā saņemto [..] iesniegumu (09.01.2020. 

Nr.2.1.13/193), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu Rucavas pagastā 

Rucavas centrā, vai ārpus centra. 

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

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai, persona 2019.gada 

27.maija atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes. 27.05.2019. izziņas kopija no Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes. Persona ir deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā 

dienesta sniegtās informācijas personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.  Jautājums tika 

skatīts 2020.gada janvāra Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē, kurā nolēma 

atlikt jautājumu un uzdot Komunālās daļas vadītājam Edgaram Riežniekam un klientu 

apkalpošanas speciālistei apsekot dzīvokli [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 2020.gada 

janvārī pieaicinot Sociālā dienesta vadītāju Daigu Grenovsku dzīvoklis tika apsekots un 

nolemts, ka minētās telpas nav piemērotas dzīvošanai, neatbilst dzīvoklim, tajā nav virtuves. 

2020.gada 18.februārī domes deputāti kopā ar izpilddirektoru E.Bertramu apsekoja 

dzīvokli un nolēma, ka līdz 2020.gada 1.aprīlim telpas tiks sakārtotas dzīvošanai piemērotā 

stāvoklī.  
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 5.punktu un likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.6/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā 11.6. 

punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Irēna Riežniece), NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.03.2020.  

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

01.04.2020.  

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

novads, ar [..], uz laika posmu no 01.04.2020. līdz 30.06.2020. 

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

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā”” apstiprināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Izskata Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” grozījumus. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2020. gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.1/2020 “Grozījumi 

Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā””. 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” 

un pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv. 

 

Pielikumā: 2020. gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.1 /2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

Jautājums “3.1. Par 27.12.2019. domes lēmuma grozīšanu” izslēgts no darba kārtības. 
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3.2. Par 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu 

 Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Rucavas novadā” grozīšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Izskata 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” 

grozījumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2020.gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi 

Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 ,,Par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Rucavas novadā””. 

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

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

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

 

Pielikumā: 2020.gada 27.februāra sasistošie noteikumi Nr.3/2020 “Grozījumi 2018.gada 

23.augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”” uz 2 lp. 

 

3.3. Par nekustamā īpašuma “Priediengals” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.18, p.1.6.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Priediengals”, kad. Nr.64840010114 Rucavas pagastā 

un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Priediengals”, kad. Nr.64840010114 Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.64840010114 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 

2019.gada 14.novembrī. Tā platība ir 5,18 ha. Zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecībā 

izmantojams zemes gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu- brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

    Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma „Priediengals” zemes, tai 

skaitā meža zeme ar mežaudzi, kadastra Nr.64840010105 tirgus vērtība uz 2019.gada 

http://www.rucava.lv/
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05.decembri ir EUR 7000,00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 

200,00 ar PVN. 

Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Priediengals” cena nosakāma EUR 7200,00 

apmērā. 

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

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

2. 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 sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. ( protokols Nr.2 ) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1(Irēna Riežniece), NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Priediengals”, kad. Nr.64840010114, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 5,18 ha. 

2. Nodot nekustamo īpašumu “Priediengals” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli. 

3. Izdevumus par nekustamā īpašuma “Priediengals” novērtēšanu iekļaut pārdošanas 

cenā; 

4. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Priediengals” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir 

EUR 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti eiro). 

5. Apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Priediengals” izsoles 

noteikumus. 

6. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Priediengals” 

atsavināšanas  komisijai, šādā sastāvā : 

Komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: iepirkuma speciāliste Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre, 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

7. Informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

 

Pielikumā: Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Priediengals” izsoles noteikumi uz  

                   13 lp. 

 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Spīliens” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.18, p.1.6.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Spīliens”, kad. Nr.64840010105 Rucavas pagastā un 

izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Spīliens”, kad. Nr.64840010105 Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524841 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 

http://www.rucava.lv/
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2013.gada 17.septembrī. Tā platība ir 6,43 ha. Zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecībā 

izmantojams zemes gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu- brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

    Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma „Spīliens” zemes, tai skaitā 

meža zemes ar mežaudzi, kadastra Nr.64840010105 tirgus vērtība uz 2019.gada 05.decembri ir 

EUR 5400,-. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 200,00 ar PVN. 

Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Spīliens” cena nosakāma EUR 5600,00 

apmērā. 

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

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

2. 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 sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un  ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. ( protokols Nr.2 ) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1(Irēna Riežniece), NOLEMJ: 
1. Nododot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Spīliens”, kad. Nr.64840010105, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 6,43 ha. 

2. Nodot nekustamo īpašumu “Spīliens” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli. 

3. Idevumus par nekustamā īpašuma “Spīliens” novērtēšanu iekļaut pārdošanas cenā. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Spīliens” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir EUR 

5600,00 (pieci tūkstoši seši simti eiro). 

5. Apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Spīliens” izsoles 

noteikumus. 

Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Spīliens” atsavināšanas  

komisijai, šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: iepirkuma speciāliste Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre, 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

6. Informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.   

 

Pielikumā: Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Spīliens” izsoles noteikumi uz 13 lp. 

http://www.rucava.lv/
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3.5. Par SIA “ZIEMUPE 7” iesniegumu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “ZIEMUPE 7” Reģ.Nr.52103037181, juridiskā adrese: Krūmu iela 55-20, 

Liepāja, iesniegumu (21.01.2020.Reģ.Nr.2.1.13/266), kurā informē, ka tai pieder nekustamais 

īpašums “Mazjānīši”, kad.Nr.64840070017, platība 6,01 ha, Rucavas pagastā. Sabiedrībai ir 

izveidojies nekustamā īpašuma parāds, tādēļ tā vēlas ar šo zemes gabalu “Mazjānīši” nosegt 

nekustamā īpašuma parādu, savstarpēji veicot darījumu. 

Īpašums “Mazjānīši” atrodas Dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā (D2) pie Papes 

ezera. Īpašumam izveidojies parāds euro 18128.03  uz 18.02.2020. 

Iesniegums tika izskatīts 06.02.2020. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas sēdē (protokols Nr.2). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

sēdes (protokols Nr.2) un Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Nepiekrist piedāvājumam, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

 

3.6.  [..] iesnieguma izskatīšana par pabalsta piešķiršanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata [..] iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 18.12.2019., 

Nr.2.1.13/1842). Saskaņā ar 2007. gada 27. septembra likuma „Grozījumi likumā „Par pilsētas 

domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” 15
1
 . pantu 

„Pabalsts pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam vai viņa vietniekam”, [..] lūdz 

piešķirt ikmēneša pabalstu – starpība starp manu vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēneša darba algām.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un likuma „Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15
1
. panta 2. punktu un ņemot vērā  

Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt ikmēneša pabalstu [..], starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēnešalgām  366.68 euro ar 2020.gada 1.martu.   

 

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

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors ierosina: 

- amata vietai “vadītājs”(Attīstības nodaļa) samazināt mēneša darba algas likmi no 1230 euro 

uz 1000 euro ar 2020.gada 1.martu; 

- amata vietai “projekta koordinators”(Attīstības nodaļa) palielināt mēneša darba algas likmi 

no 630 euro uz 860 euro ar 2020. gada 1. martu; 

- amata vietai “iepirkuma speciālists” samazināt likmi no pilnas slodzes uz 0.3 slodzi ar 
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mēneša darba algas likmi 1000 euro un atalgojumu mēnesī 300 euro ar 2020. gada 1.martu; 

- amata vietai “jurists” (ar iepirkuma speciālista pienākumiem)  paaugstināt mēneša darba 

algas likmi līdz 1250 euro ar 2020. gada 1.martu. 

Ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Amata vietai “vadītājs” (Attīstības nodaļa, profesijas kods 1213 23, amatu saimēm un 

līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa – 12) noteikt mēneša darba algas likmi 1000 euro ar 

atalgojumu mēnesī 1000 euro ar 2020.gada 1.martu. 

2. Amata vietai “projekta koordinators (Attīstības nodaļa, profesijas kods 2422 02, amatu 

saimēm un līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa – 9) noteikt mēneša darba algas likmi 860 

euro ar atalgojumu mēnesī 860 euro ar 2020. gada 1. martu. 

3. Amata vietai “iepirkuma speciālists” (profesijas kods 3323 01, amatu saimēm un 

līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa – 8) noteikt 0.3 slodzi un mēneša darba algas likmi 1000 

euro ar atalgojumu mēnesī 300 euro ar 2020.gada 1.martu. 

4. Amata vietai “jurists” (ar iepirkuma speciālista pienākumiem, profesijas kods 2611 01,  

amatu saimēm un līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa – 10) noteikt mēneša darba algas likmi 

1250 euro ar atalgojumu mēnesī 1250 euro ar 2020. gada 1. martu. 

 

  3.8. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību 

iestādēs. 

Saskaņā ar 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, 

pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

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

1.1.Rucavas pamatskolā –  euro 232.56 mēnesī; 

1.2.Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – euro 274.86  mēnesī; 

1.3.Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - euro 198.06 mēnesī. 

 

Pielikuma: Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. janvāri uz 1 lp. 

3.9. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības 

iestādei. 
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Saskaņā ar 2020. gada 14. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par izmaksu 

noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 

sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei””, pašvaldībai 

jānosaka vidējās izmaksas pirmskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātai 

izglītības iestādei ar 2020. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 

izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam  

euro 195.24 

2. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 

izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam tiek īstenota obligātā 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei euro 103.84 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv 2020.gadam apstiprinātās vidējās 

izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas programmas īstenošanu. 

 

3.10. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 

18.02.2020.(protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus 9958 euro apmērā (1. pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 9958 euro apmērā (2. 

pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/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. 

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/
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3.11. Par Rucavas novada 2020. gada projektu konkursa 

“Labais darbs Rucavas novadam” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo projektu koordinatore S.Korna) 

 

  Saskaņā ar Rucavas novada domes 2020. gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem, 

Attīstības nodaļa ir izstrādājusi nolikumu 2020. gada projekta konkursam “Labais darbs 

Rucavas novadam”. 

 Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu 

jautājumu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt sadarbību starp 

pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, atbalstot sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu 

Rucavas novadā.  

Ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Apstiprināt 2020. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikumu.  

Pielikumā: 2020. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikums uz 18 lp. 

 

3.12. Par saistošo noteikumu Nr.4/2020 “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 

23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”” 

apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

Izskata Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 

“Par Rucavas novada simboliku” grozījumus. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 

16.punktu un  ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2020. (protokols Nr.2) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2020. gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.4/2020 “Grozījumi 

Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Par 

Rucavas novada simboliku””. 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” 

un pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv. 

 

Pielikumā: 2020. gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada 

simboliku”” uz 2 lp. 

 

4. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts [..] iesniegums (19.02.2020. Reģ. Nr. 2.1.13/379), 

kurā lūgts atbrīvot viņu no Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas.  

http://www.rucava.lv/
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[..]Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas sastāvā apstiprināta ar 2019.gada 24.janvāra 

domes lēmumu (protokols Nr.1; 4). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un [..] iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atbrīvot [..] no Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas locekļa amata ar 2020.gada 

27.februāri. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5. Par “Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” grozījumiem 

(Ziņo projektu koordinatore S.Korna) 

 

Saistībā ar biedrības “Liepājas rajona partnerība” 2020.gada 12.janvārī izsludināto 

projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai”, kura mērķis ir veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides 

attīstību, ir nepieciešams iekļaut projektu “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra 

modernizācija” un tā plānotās aktivitātes “Rucavas novada domes Attīstības programmas 

2012.- 2018. gadam” Investīciju plānā. 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Aktualizēt “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam” 

Investīciju plānu, papildinot Attīstības programmas Stratēģiskās daļas (II daļa) 5.3. sadaļu – 

“Plānotie projekti” ar sekojošu projektu un tajā plānotajām aktivitātēm: 

 

No domes sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

6. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Ozolbirzs karjers” Rucavas pagastā, Rucavas novadā  
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.1.12.) nodot 

vērtēšanai nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers”, kad. Nr.64840040175 Rucavas pagastā. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Ozolbirzs karjers” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 6.p.) 

N.p

.k. 
Projekts 

Plānotās 

aktivitātes 

(rezultatīvie 

rādītāji) 

Atbilstība 

stratēģiskaja

m mērķim 

un 

prioritātei 

Projektu 

savstarpējā 

saistība 

Indikatī

vās 

izmaksa

s 

Finanšu 

avots 

Sadarb

ības 

partne

ri 

Gatavības 

stadija 

ES Fondi 

2014-2020 

69. 

Sikšņu bērnu 

un jauniešu 

dienas centra 

modernizācija 

* 

Brīvā laika 

dažādošana, 

telpu 

remonts, 

mēbeļu un 

aprīkojuma 

iegāde. 

 

DzV-1.4 

DzV-1.9 
31., 44. 10000 

ES fondi 

PB 

VB 

privātās 

investīci

jas 

LAD 

LRP 
- 

LEADER 

ELFLA 
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pašvaldības nekustamais īpašums “Ozolbirzs karjers” tika nodots atsavināšanai par brīvo cenu 

EUR 16 418,00 un apstiprināti izsoles noteikumi. 

Uz nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” izsoli pieteicās divas personas: 

1) Gregors Hermanns Josefs Zieglers, dzimis 25.12.1950., id. Nr.874407004, adrese 

Stein 22, 95703, Possberg, Vācija. 

2) SIA “CTB Karjeri”, reģistrācijas Nr.42103036324, adrese Grobiņas nov., Bārtas 

pag., "Krūtes Zundi", LV-3482. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks SIA “CTB Karjeri” nosolīja minēto nekustamo īpašumu 

ar vienu soli un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 

17018,00 (septiņpadsmit tūkstoši un astoņpadsmit eiro un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2020.gada 03.februāra 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, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 03.februāra nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, kadastra Nr.64840040175 izsoli par notikušu un apstiprināt tās 

rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “CTB Karjeri”, reģistrācijas Nr.42103036324, adrese 

Grobiņas nov., Bārtas pag., "Krūtes Zundi", LV-3482, ar pirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 

Nr.64840040175. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “CTB Karjeri”, reģistrācijas Nr.42103036324. 

4. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “CTB Karjeri”, reģistrācijas Nr.42103036324. 

 

Pielikumā: 03.02.2020. izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

7. Par 03.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Piesīši”, kadastra Nr.64840110040, Rucavas pagasta,  

Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.1.12.) nodot 

vērtēšanai nekustamo īpašumu “Piesīši”, kad. Nr.64840110040 Rucavas pagastā. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Piesīši” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu“ (protokols Nr.22, 5.p.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Piesīši” tika nodots atsavināšanai par brīvo cenu EUR 548,00 un 

apstiprināti izsoles noteikumi. 

Uz nekustamā īpašuma “Piesīši” izsoli pieteicās viena persona: 

[..] 

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..] nosolīja minēto nekustamo īpašumu ar vienu soli un 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 598,00 (pieci simti 

deviņdesmit astoņi eiro un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2020.gada 03.februāra mutiskā izsole, ir atzīstama par 

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

likuma 34.panta otro daļu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 03.februāra nekustamā īpašuma “Piesīši”, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, kadastra Nr.64840110040, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

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

Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr.64840110040. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

4. Lēmumu nosūtīt zināšanai [..]. 

 

Pielikumā: 03.02.2020. izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr.64840130045  pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

īpašumu “Egles” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.1.12.) nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu “Egles”, kad. Nr. 64840130045 Rucavas pagastā. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Egles” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu“ (protokols Nr.22, 7.p.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Egles” tika nodots atsavināšanai par brīvo cenu EUR 3294,00 un 

apstiprināti izsoles noteikumi. 

Rucavas novada domes Nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanas komisijas (turpmāk 

-Komisija) 2020.gada 3.februārī konstatēja, ka pirmā 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 pirmo 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 

20 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr. 64840130045, pirmo mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2020.gada 03.februāra Komisijas sēdes 

protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas (EUR 3294,00). 

3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 2635,20 (divi tūkstoši seši simti 

trīsdesmit pieci euro un 20 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā 

īpašuma “Egles” otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 
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5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

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

 

Pielikumā: 

1. 2020.gada 03.februāra Komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Egles” otrās izsoles noteikumi” uz 12 lp. 

 

9. Par 25.02.2020. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(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 nolemts rīkot otro izsoli, nododot atsavināšanai īpašumu par nosacīto 

cenu EUR 2160,00, sagatavojot izsoles noteikumus. 

Ar Rucavas novada domes 2020.gada 22.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

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

nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu” (protokols Nr.2; p.3.1.) otrā izsole tika 

atzīta par nenotikušu un nolemts rīkot trešo izsoli, nododot atsavināšanai īpašumu par nosacīto 

cenu EUR 2160,00, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, un apstiprināti izsoles 

noteikumi. 

2020.gada 25.februārī notika nekustamā īpašuma “Liedagi”-24, kadastra 

Nr.64849000077, Rucava, Rucavas pagasta, Rucavas novadā izsole. Izsoles rezultāts - 

vienīgais izsoles dalībnieks [..], nosolīja minēto nekustamo īpašumu ar vienu soli un 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto cenu  EUR 2260,00 (divi tūkstoši 

divi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 2020.gada 25.februāra mutiskā izsole ir atzīstama par 

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

atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu un saskaņā ar izsoles noteikumiem, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 25.februāra nekustamā īpašuma “Liedagi”-24, Rucava, Rucavas 

pagasta, Rucavas novadā, kadastra Nr.64849000077, izsoli par notikušu un apstiprināt 

tās rezultātu.  

2. Noteikt par izsoles uzvarētāju – [..], ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Liedagi”-24, Rucava, Rucavas pagasta, Rucavas novadā, kadastra Nr.64849000077. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu uz nomaksu ar [..]. 

4. Lēmumu nosūtīt zināšanai [..]. 

 

Pielikumā: 25.02.2020. izsoles protokola kopija uz  1 lp. 

 



54 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra sēde 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

10. Par atzinuma sniegšanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā 

īpašuma “Tebrenieki” , Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Aizputes novada domes iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu Aizputes 

novada domes nekustamā īpašuma “Tebrenieki”, Lažas pagasts, Aizputes novads, 

atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.02.2020. (protokols Nr.3) 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 – 1 (Gundega Zeme), NOLEMJ: 
Piekrīt Aizputes novada domes nekustamā īpašuma “Tebrenieki”, Lažas pagasts, 

Aizputes novads, atsavināšanai. 

 

11. Par Rucavas novada pašvaldības atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Sventājas 

upes ieleja” dabas aizsardzības plānu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldībā 2020.gada 10.februārī saņemto SIA “Enviroprojekts” 

iesniegumu Nr. 09/02-20, kurā lūgts sniegt atzinumu par Dabas aizsardzības pārvaldes 

uzdevumā  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide 

labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 

5.4.2.1/16/I/001 ietvaros izstrādāto īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma 

“Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plānu. 

Plāna publiskā apspriešana notika no 2020.gada 8.janvāra līdz 27.janvārim. Plāna 

publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 22.janvārī, plkst. 18:00 Rucavas novada 

domes telpās ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads). 

Deputāte I.Riežniece izsaka iebildumus par dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu 9.punktu, kas nosaka ka katras atsevišķa zemes 

platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, deputātes ierosinājums noteikt šo platību 3 ha. 

Noteikumos nepieciešams arī pārvērtēt sadaļas 5.1. “Apsaimniekošanas pasākumi” 

pašvaldībai noteikto atbildību,  kā, piemēram, punktos A.1.2., C.1.1., C.1.2., D.1.3., D.1.5. 

SIA “Enviroprojekts” pārstāve [..] informē, ka augstāk minētie iebildumi un ierosinājumi 

tiks izskatīti Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes 

uzraudzības grupas sanāksmē.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atbilstoši 2007.gada 

9.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās teritorijas 

dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET –3 (Andis Bārdulis, Irēna Riežniece, 

Andis Rolis); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Sniegt pozitīvu atzinumu par dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības 

plānu 2020.-2032.gadam. 
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 12. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.pants nosaka, ka “ līdz stājas spēkā likums par 

jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību 

administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības: 1) uzņemties 

aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem 

nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un 

citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem; 2) atsavināt pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no 

pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk  – VARAM)  

pārstāvji vairākās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajās sēdēs publiski ir snieguši 

informāciju, ka VARAM iekšējie noteikumi nosaka, ka: “Ja tiek plānots atsavināt pašvaldībai 

piederošas ēkas vai zemi – domes lēmumam pievienojami visu likumprojekta (Nr:462/Lp13) 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums aktuālajā redakcijā Pielikumā noteiktā 

jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo pašvaldību saskaņojumi par veicamo darījumu. 

Šādos gadījumos saskaņojumu sniedz domes, pieņemot lēmumus”. 

 Iepriekš minētais nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldības, kuras teritoriālās reformas 

ietvaros plānots apvienot ar Rucavas novadu, atsavina tai piederošas ēkas vai zemes, Rucavas 

novada domei domes lēmuma formā ir jāsniedz saskaņojums par veicamo darījumu.  

 Lai gan iekšējie noteikumi kā iekšējs normatīvais akts ir saistošs tikai tam publisko 

tiesību subjektam, kas to izdevis, VARAM pārstāvji sanāksmēs ar pašvaldību pārstāvjiem 

vairākkārt norādījuši, ka pašvaldībai, kura plānos atsavināt kustamo vai nekustamo mantu, būs 

jāiesniedz jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo pašvaldību saskaņojumus par veicamo 

darījumu.  

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants neparedz domei ekskluzīvu kompetenci lemt par 

īpašumu atsavināšanu cita novada administratīvajā teritorijā.  

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma likumprojektā plānoto 

Lejaskurzemes novadu veidos Aizputes, Grobiņas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 

Rucavas un Vaiņodes novads.  

 Plānojot veikt atsavināšanas procesu, būs nepieciešams saņemt 7 (septiņu) novada 

domju lēmumus par saskaņojuma sniegšanu. Tas būtiski paildzinās atsavināšanas procesu, 

radot nepamatotu birokrātisku slogu, vienlaikus kavējot īpašuma ieguvēja iespējas uzsākt 

īpašuma apsaimniekošanu. 

 Dome ar sēdes lēmumu var pilnvarot domes priekšsēdētāju vienpersoniski sniegt  

šādu saskaņojumu. Šāds pilnvarojums izriet no likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 2.punkta, 

kurš nosaka, ka “Domes priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām 

pašvaldībām”, un 11.punkta, ka Domes priekšsēdētājs “veic citus pienākumus, kas paredzēti 

likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos”.  

https://likumi.lv/ta/id/310965#p13
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 Šāds pilnvarojums domes priekšsēdētājiem ir paredzēts arī likumprojekta 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums Pārejas noteikumu 21.punktā, kurā 

noteikts, ka “pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras 

pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 % no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, 

tikai pēc tam, kad saņemts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk – finanšu 

komisija) pozitīvs lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju 

priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē šajā likumā noteiktā administratīvā centra 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. Likumdevējs 1.lasījumā šādu redakciju ir akceptējis. 

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

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

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2. un 11.punktu un ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 25.02.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 

(Irēna Riežniece), NOLEMJ: 
1. Pilnvarot Rucavas novada domes priekšsēdētāju (vai tā pienākumu izpildītāju) sniegt 

saskaņojumu par īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts 

budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 

500 000 EUR (pieci simti tūkstošus), Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 

Rucavas un Vaiņodes novadā. 

2. Pilnvarojums ir spēkā līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā 

stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

13. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 

25.02.2020.(protokols Nr.3 ) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – 2 (Andis Bārdulis, Andis Rolis); 

ATTURAS – 1 (Gundega Zeme), NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus 79254 euro apmērā (1. pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 79254 euro 

apmērā (2. pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/B „Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2020.gada budžetu””. 



57 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra sēde 

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. 

 

14. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

dzīvojamās mājas sadalīšanu atsevišķos dzīvokļos 

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste Dz.Bļinova) 

 

 Īpašums ar adresi “Robežsargi”’, kadastra Nr. 64840070053, ir ierakstīts Kurzemes 

rajona tiesas Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177694. Īpašums sastāv 

no zemes gabala ar kadastra Nr. 64840070053, uz kuras atrodas 2 (divu) stāvu dzīvojamā 

māja, kurā ir  4 (četri ) dzīvokļi .  Dzīvoklis Nr.1 , Nr.2, Nr.3 un Nr.4 nav ierakstīts zemes 

grāmatā kā atsevišķs nekustamais īpašums, kā rezultātā nepieciešams sadalīt un reģistrēt 

zemesgrāmatā 

  Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašums kā lietu 

kopība sastāv no atsevišķa īpašuma un attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa 

īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma daļa tiesiski nav atdalāmi.  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Sadalīt dzīvojamo māju “Robežsargi” četros atsevišķos dzīvokļos. 

2. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma Nr.3 ( telpu grupas apzīmējums 6484 007 0053 001 003) un 

kopīpašuma 707/2642 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas  

“Robežsargos”  (kadastra Nr.6484 007 0053), Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgu dzīvokļa īpašuma objektu zemesgrāmatā uz 

Rucavas novada domes vārda. 

3. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma  Nr.4 ( telpu grupas apzīmējums 6484  007 0053 001 004) un  

kopīpašuma 614/2642 domājamo daļu no daudzdzīvokļu  mājas un zemes, kas atrodas  

“Robežsargos”  (kadastra Nr.6484 0070053 001 004), Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgu dzīvokļa īpašuma objektu 

zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda. 

4. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma  Nr.2 ( telpu grupas apzīmējums 6484  007 0053 001 002) un  

kopīpašuma 614/2642 domājamo daļu no daudzdzīvokļu  mājas un zemes, kas atrodas  

“’Robežsargos”  (kadastra Nr.6484 0070053 001 002), Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgu dzīvokļa īpašuma objektu 

zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda. 

5. Pasūtīt dzīvokļa īpašuma  Nr.1 ( telpu grupas apzīmējums 6484  007 0053 001 001) un  

kopīpašuma 707/2642 domājamo daļu no daudzdzīvokļu  mājas un zemes, kas atrodas  

“’Robežsargos”  (kadastra Nr.6484 0070053 001 001), Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgu dzīvokļa īpašuma objektu 

zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda. 
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Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par notikušo Latvijas Pašvaldības 

savienības domes sēdi 21.janvārī, kuras laikā pārrunāts administratīvi teritoriālās reformas 

process. Informē deputātus par plānoto Latvijas prezidenta Egila Levita darba vizīti Rucavā 

2020.gada 12.martā. 
 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.00 
 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            03.03.2020. 

 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   03.03.2020.   


