
 
 

     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 23. aprīlī                                                                                        Nr.6 

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, Līga Jaunzeme, Daiga 

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

 

Nepiedalās:  

Deputāts Andis Bārdulis (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

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

pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, juriste Santa Zuļģe 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

 

Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 

deputātiem D.Ķēdžei un A.Atei piedaloties attālināti. 
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.2. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.3. Par īpašuma [..] sadalīšanu 

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

1.5. Par nekustamā īpašuma  [..] sadalīšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. SIA “Raimis” iesnieguma par NĪNO nomaksas termiņa pārcelšanu izskatīšana 

3.2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

3.3. Par Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa sprieduma lietā  Nr.A42543106 

izpildi 

 

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 
 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu izslēgt no 2020.gada 23.aprīļa sēdes darba 

kārtības 4.jautājumu “Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana” un papildināt sēdes darba 

kārtību ar papildus jautājumiem: 

3.4. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019.gada pārskata 

apstiprināšana 

(Ziņo P/a “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

3.5. Rucavas novada domes 2019. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

3.6. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

3.7. Par nekustamā īpašuma “Egles”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā otrās izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

3.9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Dunikas komunālajai daļai spiedkatla iegādei 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

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

No 2020. gada 23.aprīļa sēdes darba kārtības izslēgt jautājumu “Ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšana”  un papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

3.4. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019.gada pārskata 

apstiprināšana 

(Ziņo P/a “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

3.5. Rucavas novada domes 2019. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

3.6. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

3.7. Par nekustamā īpašuma “Egles”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā otrās izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 
(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

3.9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Dunikas komunālajai daļai spiedkatla iegādei 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada dome 2019.gada 05.novembrī nosūtīja ierakstītu vēstuli SIA 

“Convergen Energy Latvia” (05.11.2019.Nr.2.1.8/2/1007) iepriekšējais nosaukums SIA 

“Latvijas Ekozeme”, kurā informēja, ka sakarā ar plānoto nekustamā īpašuma “Cinīši” 

kad.Nr.64520070001 atsavināšanu, ar 06.05.2020. tiks pārtraukts zemes nomas līgums uz šo 

īpašumu. Informēja, ja gadījumā vēlas ātrāk izbeigt zemes nomas līgumu, par to informēt 

Rucavas novada domi. Nekāda informācija netika saņemta. 

Līgums noslēgts 01.02.2013. un ir spēkā līdz 31.12.2022. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.04.2020.(prot.Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz noslēgtā līguma 4.1.4.punktu, kas 

nosaka, ka līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Nomnieks jābrīdina 6 mēnešus iepriekš, 

un iepriekš minēto,  

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Izbeigt zemes nomas līgumu ar bijušo SIA “Latvijas Ekozeme” Reģ.Nr. 40103463578 ar 

tagadējo nosaukumu SIA “Convergen Energy Latvia” Reģ.Nr. 40103394204 uz nekustamo 

īpašumu “Cinīši” kadastra Nr.64520070069, 4,0 ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

ar 06.05.2020. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.2. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] (02.04.2020.Nr.2.1.13/500), kurā lūgts atļaut apmežot lauksaimniecības 

zemi īpašumā [..] Rucavas pagastā. 

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

[..], platība 7,46 ha. Zemes vienība 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 

64840050044 iekļauta meža zemju teritorijā (M) un daļēji lauku zemju (L1) teritorijā, kas ir 

nemeliorēta lauku zeme, ko atļauts apmežot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.04.2020.(prot.Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

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

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

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļu 1,54ha 

(kopējā platība ir 7,46ha) lauksaimniecības zemi (kā norādīts pielikumā), Rucavas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.3. Par īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata kopīpašnieku [..] iesniegumus (07.04.2020.Nr.2.1.13/507 un Nr.2.1.13/508), 

kuros lūgts samazināt īpašuma [..] nomājamo zemes platību, kura šobrīd ir 5,4 ha atstājot tikai 

ēku uzturēšanai nepieciešamo platību. 

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

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

minēts arī zemes lietojuma nosaukums [..], kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..]. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienības platība reģistrēta 5,4 ha. Uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] atrodas ēkas un būves, kas pieder [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.04.2020.(prot.Nr.6) 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 personīgiem iesniegumiem, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kad.apz. [..], zemes gabalu 4,08 

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

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 
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5. Paliekošai zemes vienībai [..], platība 1,32 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 [..] 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. 

 

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

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

Papes ezerā Rucavas novadā uz 10 (desmit) zivju murdiem 2020.gadam. 

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

16.04.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 16 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 

16.04.2020.(prot.Nr.6) 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” 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, Līga Jaunzeme, 

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz 10 (desmit) zivju murdiem 2020.gadam IK 

“Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.5. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.04.2020.Nr.2.1.13/522), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

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

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

lietošanas mērķi. 
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Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut [..], atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 0,06, 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. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (30.03.2020. Nr.2.1.13/484), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā uz vienistabas vai divistabu 

dzīvokli Rucavas centrā.  

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

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 

Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai 

nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.   

 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 11.8. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..], ar 01.05.2020. vispārējā kārtībā. 

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. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

juriste S.Zuļģe, finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele, P/a “ Rucavas novada Dunikas 

ambulance” direktore G.Zeme, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese)  

 

3.1. SIA “Raimis” iesnieguma par NĪNO nomaksas termiņa 

pārcelšanu izskatīšana 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
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Izskata  SIA “Raimis” iesniegumu. Sakarā ar konovīrusa COVID-19 izraisīto krīzi un 

tās ietekmi uz uzņēmējdarbību, lūdz pārcelt uz vēlāku termiņu – līdz 2020. gada 30. 

decembrim aprēķinātā NĪNO euro 2223.60 nomaksu. 

Līdz 15.05.2020. jānomaksā – 741.27 euro; 

Līdz 17.08.2020. jānomaksā  - 741.18 euro; 

Līdz 16.11.2020. jānomaksā – 741.15 euro  

Šobrīd SIA “Raimis” ir veicis maksājumu par 2020. gada 1. ceturksni. 

Saskaņā ar likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli”, maksājumi veicami vienu reizi 

ceturksnī ne vēlāk ka 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi 

pašvaldība saistība ar Saeima pieņemto likumu “ Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakara ar COVID-19 izplatību” 4. punkta paredzēto 

tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustama īpašuma nodokļa samaksas termiņus, 

kas atšķiras no likumā “ par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku 

laiku 2020. gada ietvaros un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 07.04.2020. (protokols 

Nr.5) ieteikumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Pārcelt Nekustāmā īpašuma nodokļa  nomaksas termiņu SIA “Raimis” no 15.05.2020.  

uz 17.08.2020. 

  

3.2. 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 

07.04.2020.(protokols Nr.5) ieteikumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (2. pielikums). 

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/B “Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2020. gada budžetu””. 

3. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

3.3. Par Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa sprieduma lietā  

Nr.A42543106 izpildi 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Rucavas novada domē 2020.gada 9.martā saņemts [..] iesniegums  par Administratīvās 

rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa sprieduma lietā Nr.A42543106 pienācīgu izpildi, kurā lūgts 
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minēto spriedumu izpildīt pilnā apmērā un likumos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par 

dzīvokļa Nr.1 un Nr.2 privatizāciju, vienlaicīgi izbeidzot kopīpašumu, kā arī paziņo un 

apliecina vēlmi privatizēt nekustamā īpašuma [..] dzīvokļus Nr.1 un Nr.2.  

2008.gada 21.aprīlī ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr.A42543106 tika 

nolemts: “Apmierināt [..] pieteikumu daļā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu un uzdot 

Rucavas pagasta padomei 30 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža pieņemt lēmumu 

par dzīvojamās mājas [..] nodošanu privatizācijai”. 

2008.gada 2.jūlijā Rucavas pagasta padome nolēma (protokols Nr.8; 9.1.§) uzsākt 

dzīvojamās mājas [..], Rucavas pagastā dzīvokļu īpašumu Nr.3 un Nr.4 privatizāciju ne agrāk 

kā desmit dienas pēc lēmuma pieņemšanas – 2008.gada 15.jūliju. 

2020. gada 27.februārī, pamatojoties uz 2019.gada 27.decembra Rucavas novada domes 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma [..] privatizācijas procesu un iesnieguma izskatīšanu” 

(protokols Nr.22, 4.) un Rucavas novada domes privatizācijas komisijas 2020.gada 

27.februāra lēmumu, [..] noslēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu Nr.4, kas atrodas [..], 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV- 3477, un ir izīrēts viņam, pamatojoties uz 28.10.2004. 

noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. 

2020. gada 27.februārī [..] noslēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas 

atrodas [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV- 3477, un ir izīrēts viņai, pamatojoties uz 

28.10.2004. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Izskatot administratīvās lietas materiālus, konstatēts, ka, lai panāktu tiesisku, taisnīgu un 

efektīvu iesnieguma izskatīšanu, ir nepieciešams papildu laiks nekustamā īpašuma 

novērtējuma veikšanai un citu lēmuma pieņemšanai. Iepriekš minētie apstākļi rada objektīvus 

šķēršļus lietas izskatīšanai Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajā 

viena mēneša termiņā, tādēļ, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 

daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš pagarināms. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī faktu, ka būtiski izmainījušies lietas apstākļi, kas 

skāruši sabiedrības intereses, Rucavas novada dome konstatē, ka iesnieguma izskatīšanai 

objektīvu iemeslu būs nepieciešams vairāk laika, un pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu 

ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot 

iesniedzējam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

64.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu un  ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 07.04.2020.(protokols Nr.5)  ieteikumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu ne ilgāku par četriem mēnešiem no 

iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. 

2. Veikt nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477, dzīvokļu 

Nr.1 un Nr.2 novērtējumu. 

 

3.4. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  2019. gada 

pārskata apstiprināšana 

(Ziņo P/a “ Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

 

 Izskata pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019.gada 

pārskatu. 

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

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

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Likums par budžeta un finanšu vadību” 

30.panta 3.punktu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019. gada 

pārskatu.  

 

 Pielikumā: Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019.gada 

pārskats uz 47 lp. 

 

3.5. Rucavas novada domes 2019. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

 

 Izskata Rucavas novada domes 2019. gada pārskatu. 

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Likums par budžeta un finanšu vadību” 

30.panta 3.punktu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Apstiprināt  Rucavas novada domes 2019. gada pārskatu.  

 

 Pielikumā: Rucavas novada domes 2019.gada pārskats uz 151 lp. 

 

3.6. Rucavas novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā  

 gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane –Vaitele) 

 

 Izskata Rucavas novada pašvaldības 2019. gada konsolidēto pārskatu. 

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

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

 Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Likums par budžeta un finanšu vadību” 30. 

panta 3. punktu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Apstiprināt  Rucavas novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto gada pārskatu.  

 

3.7. Par nekustamā īpašuma “Egles”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā otrās izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

 

2019. gada 27 .decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Egles” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu“ (protokols Nr.22; 7.), ar kuru 

pašvaldības nekustamais īpašums “Egles”, kad. Nr. 64840130045, tika nodots atsavināšanai 

par brīvo cenu EUR 3294,00 un apstiprināti izsoles noteikumi. 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanas 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. 
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2019. gada 27. decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Egles”, kad. Nr.64840130045, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu 

par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu” (protokols Nr.3; 8.). 

2020. gada 1. aprīlī notika nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr. 64840130045, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrēts dalībnieks.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 - SIA “Pamats Īpašumi”, 

reģistrācijas Nr. Nr. 44103037309, adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, nosolīja minēto 

nekustamo īpašumu ar vienu soli, kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) 

un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 2735,20 (divi 

tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un 20 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 3.13. punktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 

augstāko cenu, desmit darba dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā 

Rucavas novada pašvaldības kontā nosolītā nekustamā īpašuma cena, atskaitot no tās 

iemaksātā nodrošinājuma summu. 

Izsoles uzvarētājs domes norēķinu kontā 2020. gada 11. martā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 263.52 EUR un 2020. gada 15. aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

2471.68 EUR. Līdz ar to SIA “Pamats Īpašumi” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma 

pirkuma maksu - EUR 2735,20 (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro un 20 centi) un 

saskaņā ar izsoles noteikumu 3.16.punktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles 

rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par notikušu un tās rezultāti ir 

apstiprināmi, un pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro 

daļu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020. gada 1.aprīļa nekustamā īpašuma “Egles”, kad. Nr. 64840130045, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309, 

adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Egles”, kad. Nr. 64840130045, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309.   

 

Pielikumā: 2020. gada 1.aprīļa 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. 

 

Priekšsēdētājs J.Veits ierosina izskatīt jautājumu“3.9. Par papildus līdzekļu 

piešķiršanu Dunikas komunālajai daļai spiedkatla iegādei” pirms jautājuma “3.8. Par 

grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā”. Deputāti piekrīt. 

 

3.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

 (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, 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, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām  (pielikums 

Nr.2). 

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/B „Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2020 .gada budžetu””. 

3. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

3.9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Dunikas komunālajai daļai 

spiedkatla iegādei 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

Izskata Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses iesniegumu. 

Lūgums piešķirt Dunikas komunālajai daļai papildus finansējumu EUR 863,- apmērā 

no Rucavas novada domes budžeta neparedzētajiem gadījumiem ar mērķi – Sikšņu sūkņu 

stacijas “Brūni” jauna spiedkatla (GCB-450LV 1"1/4 GWS) iegādei un uzstādīšanai. 

Nepieciešamības pamatojums  - esošais katls ir ar rūsas klājumu un vairs nepilda savu 

funkciju, šobrīd notiek ūdens noplūde. Esošais spiedkatls ir jau vairākas reizes metināts un 

veikti apkopes/labošanas darbi. Bet tas nav devis vēlamo rezultātu. 

Ņemot vēra Finanšu pastāvīgas komitejas 23.04.2020. (protokols Nr.6) ieteikumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt papildus līdzekļus Dunikas komunālajai daļai 863 euro spiedkatla iegādei no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē par ielu apgaismojuma 

sakārtošanu Dunikas pagastā un citiem saimnieciskajiem darbiem pagasta teritorijā. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par iepirkumu izsludināšanu esošās ēkas 

“Sudrabi” pārbūvei par sociālo grupu dzīvokļu māju un plānoto pašvaldības grants ceļu 

sakārtošanu novada teritorijā. 

 
 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par notiekošajiem būvdarbiem 

Papes ezera sakartošanai. 
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Rucavas novada domes 2020. gada 23. aprīļa sēde 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.00 
 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            27.04.2020. 

 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   27.04.2020.   

 

________________ Antra Ate 

________________ Līga Jaunzeme 

________________ Daiga Ķēdže 

________________ Irēna Riežniece 

________________ Andis Rolis  

________________ Romārs Timbra 

________________ Gundega Zeme 

 

 


