
 
 

     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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2020. gada 21. maijā                                                                                           Nr.7 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.30 

 

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, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis, Romārs Timbra (personisku iemeslu dēļ) 

 

Piedalās: 

Sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, juriste Santa Zuļģe, finanšu 

analītiķe Ināra Reine, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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Rucavas novada domes 2020. gada 21.  maija ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

2. Par atzinuma sniegšanu Nīcas novada domei piederošā nekustamā īpašuma 

“Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, neapbūvēta zemes gabala un 

mežaudzes atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

3. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

5. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu 
(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

1. Par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

Izskata jautājumu par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pirmā un otrā 

termiņa pārcelšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk likums) 1. un 

2. pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, kur noteikts maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

Latvijas vai ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, tiesiskajā 

valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz likuma 9.panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs 

par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Rucavas novada domes 2020.gada 

16.marta rīkojumu Nr. 2.1.5/D-24 “Par iestāžu rīcību, lai ierobežotu konoravīrusa 

izraisītās slimības “Covid-19” izplatību” un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 4. pantu un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020 (protokols Nr.7) 

ieteikumu,  

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pagarināto pirmo termiņu pārcelt no 

30.04.2020. uz 30.06.2020. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas otro termiņu pārcelt no 15.05.2020. uz 

30.06.2020. 

 

2. Par atzinuma sniegšanu Nīcas novada domei piederošā nekustamā īpašuma 

“Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, neapbūvēta zemes gabala un 

mežaudzes atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Nīcas novada domes iesniegumu par atzinuma sniegšanu Nīcas novada 

domei piederošā nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes atsavināšanai. 
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) ieteikumu, 

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piekrīt Nīcas novada domes nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, 

Nīcas novadā, neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes atsavināšanai. 

 

3. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

2020. gada 31. martā Latvijas Republikas Ministru kabinets izdevis rīkojumu 

Nr.140 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 20 43. §), kura 4.3.
3 

1. punkts nosaka, ka 

pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 

4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši 

pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības 

ieguves formas vai vietas).  

2020.gada 31.martā Latvijas Republikas Ministru kabinets izdevis rīkojumu 

Nr.140 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 20 43. §), kura 4.3.
3 

2. punkts nosaka, ka 

pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi 

no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).  

Rīkojuma 4.3.
3 
3. punkts nosaka, ka pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā 

pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē. 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējuši 52 audzēkņi (no 

1. līdz 9. klasei), kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas), tanī skaitā no 1. 

līdz 4. klasei - 23 un no 5. līdz 9. klasei – 29. 

Par laika periodu no 1.aprīļa līdz 12. maijam ieskaitīta valsts budžeta dotācija 

553,09 euro brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir 

noteikta ārkārtējā situācija. Par šiem līdzekļiem ir iespējams nodrošināt ar pārtikas paku 

13,49 euro vērtībā 41 izglītojamos (41 izglītojamie * 0,71 euro centi *19 dienas) par laika 

periodu no 1.aprīļa līdz 12. maijam. 

 Lai  varētu piešķirt pārtikas pakas visiem 52 audzēkņiem, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības 

ieguves formas un vietas), nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta 148,39 

euro, tos varētu novirzīt no Sikšņu un Rucavas pamatskolu budžetos paredzētiem 

līdzekļiem ēdināšanas izdevumiem. 

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

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu  Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu", Ministru kabineta 2020. gada 31. marta rīkojumu  Nr. 140 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu””  un ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

07.05.2020. (protokols Nr.2) un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020. (protokols 

Nr.7) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodrošināt ar pārtikas paku 13,49 euro vērtībā Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušos 1.-9. klases izglītojamos, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo 

izglītības ieguves formas un vietas). 

2. Finansējumu 553,09 euro apmērā paredzēt no valsts budžeta dotācijas 

brīvpusdienu nodrošināšanai (19 dienas * 0,71 euro centi * 41 audzēknis). 

3. Finansējumu 148,39  euro apmērā paredzēt no Rucavas novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai  (19 dienas * 0,71 euro centi * 11 

audzēknis). 

4. Rucavas pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem nodrošināt pārtikas paku 

nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 13,49 euro vērtībā atbilstoši 

Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par 

uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (pielikums 

Nr.1). 

5. Rucavas novada Sociālā dienesta darbiniekiem līdz 2020.gada 31. maijam nogādāt 

pārtikas pakas izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada izpilddirektoram Edgaram 

Bertramam. 

7. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt 

Rucavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv. 

  

4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Ministru kabinets 02.04.2020. pieņēma noteikumus Nr.180 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas 

nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku komersantam vai 

citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar 

Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, piemēro publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas 

maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un 

līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem 

pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma 

uzturēšanas pakalpojumiem. 

Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma vai 

kustamās mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 

Covid-19 izplatību, kā arī par kavējuma procentu un līgumsoda nepiemērošanu 

pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, nomniekiem ir nepieciešams iesniegt domē 

iesniegumu un  informāciju atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 

“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību”. Atbalsts ir piešķirams, ja nomniekam - komersantam vienlaikus izpildās visi 

noteikumu 3.punktā minētie nosacījumi: 

1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī, maijā 

vai jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu 

http://www.rucava.lv/
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vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. 

janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %. Biedrībām un 

nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu; 

2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir 

piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu 

samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret 

iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. 

februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par 

saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu 

atmaksas grafiku. 

Rucavas novada domē 31.03.2020., 17.04.2020.,  06.05.2020. saņemti biedrības 

“Jumītis”, reģistrācijas Nr.40008034255, iesniegumi, kuros tiek lūgts atbrīvot biedrību no 

01.07.2016. nomas līgumā Nr.2016/2.10.5/3 noteiktās nomas maksas līdz brīdim, kad 

izsludinātā ārkārtas situācija valstī tiks atcelta.  

Izvērtējot iesniegumā minēto informāciju, tiek secināts, ka biedrība “Jumītis” 

atbilst visiem Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” kritērijiem un 

ir apliecinājis, ka iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības 

veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtas situācijas laikā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, ievērojot to, ka ar Ministru kabineta 2020. gada 

12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā 

ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, un saskaņā ar 

likuma ,,Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatībuˮ 13.pantu, likuma ,,Par pašvaldībāmˮ 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumu Nr.180 ,,Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 

3.punktu, 4.1.apakšpunktu, 5.un 6.punktu, pamatojoties uz biedrības “Jumītis” 

iesniegumiem un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) 

ieteikumu, 

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
No 01.04.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, neveicot grozījumus nomas 

līgumā, atbrīvot biedrības “Jumītis”, reģistrācijas Nr.40008034255” no nomas maksas, 

kas noteikta 01.07.2016. nomas līgumā Nr.2016/2.10.5/3. 

 

5. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu 
(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domē saņemts SIA „Berta A", reģistrācijas Nr.42103071601, 

turpmāk tekstā Iesniedzējs, iesniegums (reģistrēts Rucavas novada domē 

21.05.2020.Nr.2.1.13/624), kurā lūgts lemt par zemes nomas līgumu tiesību piešķiršanu 

saimnieciskās darbības veikšanai (vasaras kafejnīca) uz Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma "Dzintarvēji", Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 
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numurs 64840110131, nomas tiesībām par domājamām daļām 64 m
2 

platībā. Iesniedzējs 

lūdz noslēgt līgumu par nomu uz 3 (trim) saimnieciskās darbības sezonām līdz 2022.gada 

30.septembrim uz iepriekšnoslēgto līgumu noteikumiem. 

Rucavas novada dome konstatē, ka Iesniedzējs nekustamā īpašuma "Dzintarvēji", 

ar kadastra numuru 64840110131, 300,00 m
2
 kopplatībā, daļu 64 m

2 
platībā iepriekš 

izmantojis vasaras kafejnīcas vajadzībām, pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra līgumu 

"Par nekustamā īpašuma nomu" Nr.2016/82, turpmāk tekstā Nomas līgums. Nomas 

maksa tika noteikta EUR 9,40 bez PVN, par katru mēnesi. 

Nomas līguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.augustam. Nodokļu parādi un 

nomas maksas parāds pret Rucavas novada domi nav konstatēts. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu 

atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. Savukārt minētā likuma 3.panta 2.punkts noteic, ka manta atsavināma 

un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.  

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktā noteikts, ka Iznomātājam, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā 

nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam 

šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, 

ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Ja slēdz 

minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, 

publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji 

pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Līdz ar to, izvērtējot turpmāko rīcību ar pašvaldībai piederošo mantu un izdarot 

lietderības apsvērumus, kā arī  izvērtējot sadarbību ar līdzšinējo nomnieku, konstatēts, ka 

tas labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgtajā līgumā par īpašuma lietošanu noteiktos 

nomnieka pienākumus. 

Nekustamais īpašums "Dzintarvēji" ar kadastra apzīmējumu 64840110131, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sastāv no individuālo dzīvojamo māju apbūvē 

izmantojamas zemes 0,3220 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 

EUR 5910,00. Minētā zeme ir Rucavas pašvaldības īpašumā. Uz minētās zemes atrodas 

pašvaldībai piederoša ēka. Ņemot vērā minēto, zemesgabals ir uzskatāms par apbūvētu 

zemesgabalu (ko apliecina zemesgrāmatas ieraksti) un no tā tiek iznomāta zemesgabala 

daļa, uz kuras neatrodas iepriekš minētā ēka. 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 17.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala 

nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 

euro gadā. Minētajos noteikumos ir noteikta nomas maksa gadā, bet ņemot vērā, ka 

nomas līgums tiks slēgts uz trīs mēnešiem vasaras sezonā, tātad EUR 28,00:12 mēnešiem 

= 2,32 mēnesī. 

Pārskatot iepriekš minēto nomas maksas aprēķinu konstatējams, ka lietderīgāk 

nomas maksu ir atstāt tās līdzšinējā apmērā (EUR 9,40 bez PVN mēnesī), jo tā jau ir 

noteikta augstāka, nekā pašvaldība varētu iegūt, piemērojot nomas maksu 1,5% gadā, no 

zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) 

apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 6
1
 .pantu, Ministru 
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Rucavas novada domes 2020. gada 21.  maija ārkārtas sēde 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi" 17.
.
punktu,    

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Iznomāt zemes gabalu 64 m

2
 platībā nekustamajā īpašumā "Dzintarvēji", kadastra 

numurs 64840110131, SIA "Berta A", reģ.nr.42103071601 vasaras kafejnīcas 

vajadzībām, pagarinot Nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 30.septembrim. 

2. Noteikt, ka Nomas līgums stājas spēkā ar 2020.gada 1.jūniju. 

3. Uzdot juristam sagatavot vienošanos par Nomas līguma grozīšanu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no tā pieņemšanas brīža vienošanās 

par līguma grozījumiem netiek parakstīta.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rucavas novada domes pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

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

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.45 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                                     25.05.2020. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

25.05.2020. 


