
 
 

     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 28. maijā                                                                                                   Nr.8 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Daiga Ķēdže un 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, juriste Santa Zuļģe, 

tūrisma organizatore Natālija Grauduže, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

1.13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.14. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.15. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.16. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Papes ezerā izsniegšanu 

IK “Reķēni” 

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

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

1.19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem [..] 

1.20. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

tūrisma organizatore N.Grauduža)  

 

2.1. Par Rucavas novada tūrisma objekta “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu 

2.2. Par pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas maksas pakalpojumiem 

2.3. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

2.4. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

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

2.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

2.7. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu [..] 

2.9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Medeor” 

2.10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Līcija” 

2.11. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu [..] 

2.12. Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 ”Grozījumi 2018.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas 

novadā”” apstiprināšanu 

2.13. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindas 
 

3. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
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4. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu izslēgt no 2020.gada 28.maija sēdes darba 

kārtības jautājumu “2.2. Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanas maksas 

pakalpojumiem” un papildināt sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem: 

9. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

 (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Izslēgt no 2020.gada 28.maija sēdes darba kārtības jautājumu “2.2. Par pašvaldības 

transporta līdzekļu izmantošanas maksas pakalpojumiem” un papildināt sēdes darba kārtību, 

iekļaujot papildus jautājumus: 

9. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

 (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (05.05.2020.Nr.2.1.13/561), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

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

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..], piešķirt jaunus nosaukumus [..]. Noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, 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 5,2 ha; 

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 mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4.  Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], platība 5,6 ha; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

7. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], platība 1,0 ha; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

10. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 57,0 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. 

 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (05.05.2020.Nr.2.1.13/550), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2020. 

 

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

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

 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.05.2020.Nr.2.1.13/614), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumus uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Sikšņos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, jo 

vairs tur nedzīvo. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Sikšņos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2020. 

 

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

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

 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (05.05.2020.Nr.2.1.13/557), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un 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. 

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, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..], 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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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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1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.05.2020.Nr.2.1.13/593), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

atrodas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un 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. 

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

un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 17.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..]  uz zemes gabalu [..] 0,6 ha platībā,  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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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

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

 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.05.2020.Nr.2.1.13/572), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un 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. 

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 un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..],  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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 
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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.  

 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.05.2020.Nr.2.1.13/620), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..], 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 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 
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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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..], 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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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

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

 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.02.2020.Nr.2.1.13/399), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 

(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 
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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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.maijam. 

 

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

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

 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..]  iesniegumu (05.05.2020.Nr.2.1.13/551), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
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No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

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

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

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

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 

grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]   0,1314 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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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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1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.05.2020.Nr.2.1.13/592), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

novadā. 

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (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). 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,06 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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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 zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.05.2020.Nr.2.1.13/610), 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 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 
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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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,0640 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.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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 zemes nomas līguma pārslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu 1.3 (protokols Nr.6), 

pamatojoties uz kopīpašnieku [..] iesniegumu, tika sadalīts nekustamais īpašums [..]. Ēku 

uzturēšanai atstājot 1,32 ha lielu zemes gabalu (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas). 

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

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

noslēgts zemes nomas līgums ar [..] uz 5,4 ha lielu zemes gabalu. 
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Pēc īpašuma sadales nepieciešams ar [..] pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu [..], kopplatība 1,32 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pārslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 1,32 ha platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas),  kas atrodas Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2026.gada 

31.maijam. 

 

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

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

 

1.13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (23.04.2020.Nr.2.1.13/532), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi 2,28 ha platībā īpašumā [..], Rucavas pagastā. 

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

kas atrodas Rucavas pagastā. Īpašuma kopējā platība 12,83 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 

64840170031 iekļauta mežu teritorijā (M).  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, 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 12,83 ha, lauksaimniecības zemi 2,28 ha platībā, Rucavas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.14. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.05.2020.Nr.2.1.13/612), kurā lūgts atļaut attīrīt no 

krūmājiem (1,92 ha) un apmežot zemi 2,33 ha platībā īpašuma [..]  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], Dunikas pagastā. Zemes vienības platība 2,33 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 

64520050745 iekļauta lauku zemju teritorijā (L1).  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] attīrīt no krūmājiem (1,92 ha) un apmežot īpašuma [..]  zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu [..]   2,33 ha kopplatībā, Dunikas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.15. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “FRAGARIA” Reģ.Nr.41203019711 juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 

10-31, Rīgā, pilnvarotās personas [..] iesniegumu (28.04.2020.Nr.2.1.13/538), kurā lūgts atļaut 

apmežot lauksaimniecības zemi īpašumos “Dinvieši” ar kadastra apzīmējumiem 64520140009 

– 7,71 ha platībā, 64520090037- 9,81 ha platībā, 64520170066 – 1,29 ha platībā, kas atrodas 

Dunikas pagastā un “Gudēni” 64840050022 – 6,02 ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā. 

Īpašums “Dinvieši” sastāv no trīs zemes vienībām. Zemes nav meliorētas. 

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 vienības iekļautas mežu zemju 

teritorijā (M).  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut SIA “FRAGARIA” Reģ.Nr. 41203019711, apmežot īpašuma “Dinvieši” zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 64520140009, kuras kopējā platība ir 20,93 ha, 

lauksaimniecības zemi 7,71 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520090037, 

kuras kopējā platība ir 22,21 ha, lauksaimniecības zemi 9,81 ha platībā, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64520170066, kuras kopējā platība ir 14,19 ha, lauksaimniecības zemi 
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1,29 ha platībā Dunikas pagastā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840050022, 

kuras kopējā platība ir 22,21 ha, lauksaimniecības zemi 6,02 ha platībā Rucavas pagastā. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.16. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Papes ezerā 

izsniegšanu IK “Reķēni” 

 (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (11.05.2020. Nr.2.1.13/584), 

kurā lūgts IK “Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376, izsniegt speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu Papes ezerā. 

Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Papes ezers ir publiskais ezers.  

Saskaņā ar Zvejniecības likuma (turpmāk – Likuma) 6. panta pirmās daļas 1.punktu 

Latvijas Republikas ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 

1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta 

ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs. 

Likuma 7. panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij piederošās 

zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) 

tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā 

izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas 

(licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. 

Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.1015) 2.2.apakšpunkts nosaka, ka 

atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju 

ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju 

piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 

attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 

1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos). 

Noteikumu Nr.1015 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, 

pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu 

saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.  

Savukārt Noteikumu Nr.1015 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā 

pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas 

pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), norādot 

tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo 

noteikumu 1.1.apakšpunktam. 

Noteikumu Nr.1015 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, 

izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus. 

Noteikumu Nr.1015 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu 

komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro. Saskaņā 

ar iepriekš minēto noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu 

samaksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas. Noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu 

par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības 

budžetā. 

Ņemot vērā minēto un Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par 
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pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11.punktu, Zvejniecības likuma 6. panta pirmās daļas 

1.punktu, 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumi Nr.1015 

„Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā 

valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 

19.4.apakšpunktu, 21., 23.punktu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izsniegt IK “Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376, adrese: „Jaunprieduļi”, Nīcas 

pagasts, Nīcas novads, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Papes 

ezerā. 

2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no 

2020. gada 28. maija līdz 2025. gada 27. maijam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.17. 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 (11.05.2020. Nr.2.1.13/583), 

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 

21.05.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 26 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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, 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. 
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1.18. 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 (30.04.2020. Nr.2.1.13/546), 

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 

21.04.2020. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 26 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 

21.05.2020.(prot.Nr.7) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, 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. 

 

1.19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.05.2020.Nr.2.1.13/579), ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes 

ierīcības projektu ar mērķi nekustamo īpašumu [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  

un [..] zemes vienības kadastra apzīmējums [..] savstarpējo robežu pārkārtošanai, saskaņā ar 

pievienoto skici.  

Izvērtējot iesniegumu, konstatēts:  

1.  ierosinātājiem zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanai nav nepieciešams 

izstrādāt detālplānojumu, jo šajā konkrētā gadījumā to neparedz Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

2. Saskaņā ar Rucavas novada 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”, nekustamie īpašumi [..] atrodas tūrisma un 

rekreācijas apbūves teritorijā (PT1).  
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.(prot.Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 7.pantu, 

8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.; 11.6. un 14.punktiem, Administratīvā procesa 

likuma 55.panta 1.punktu un Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu 

un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem [..], Rucavas 

pagastā, ar mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu, atdalot no 

īpašuma [..] 1,59 ha
 
(vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un 

pievienot to blakus esošajam īpašumam [..]. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem [..].  

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.20. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (25.05.2020.Nr.2.1.13/631), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi 2,65 ha platībā īpašumā [..], Dunikas pagastā. 

Nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], kas atrodas 

Dunikas pagastā, kopējā platība 5,63 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 

64840170031 iekļauta mežu teritorijā (M).  

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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, 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 5,63 ha, lauksaimniecības zemi 2,65 ha platībā, Dunikas pagastā. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

tūrisma organizatore N.Grauduže) 
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2.1. Par Rucavas novada tūrisma objekta “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu 

(Ziņo tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

Atkārtoti tiek izskatīts jautājums par tūrisma objekta “Leju svētavots “ izpētes darbu 

veikšanu. 

 Sakarā ar to, ka “Leju svētavots” ir nozīmīgs tūrisma apskates objekts un šobrīd 

atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, būtu nepieciešams veikt tā novērtējumu un izpēti. 

Meklējot iespējamo izpētes darba veicēju tika nosūtīts piedāvājums par šādu iespēju 

sešiem ar hidroloģiju saistītiem uzņēmumiem.  

Savu piedāvāju iesniedza Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes pētnieks, hidroģeologs Jānis Bikše. Pārējie uzņēmumi nesniedza atbildi vispār vai 

arī neveic izpētes darbus avotiem. 

Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieku piedāvājums ir 

detalizēts “Leju svētavota” ūdens daudzuma un ūdens kvalitātes pētījums, iekļaujot 

padziļinātas avota ūdens ķīmiskā un bakterioloģiskā sastāva analīzes akreditētā laboratorijā, 

pazemes ūdens ieguves slodzes uz avotu novērtējumu. Avotam tiks izstrādāts arī vizuāls 

konceptuālais modelis, kas ļaus izprast dažādu faktoru ietekmi uz avotu. Pārskats iekļaus 

rekomendācijas “Leju svētavota” apsaimniekošanas plānošanai, ņemot vērā pazemes ūdeņu 

ieguves slodzes, kā arī tiks detalizēti novērtēts avota ūdens ķīmiskais sastāvs un tā drošums 

izmantošanai uzturā. Izmaksas 3025 euro ( ar PVN ). 

Jautājums tika izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas  2020. gada 23. aprīļa sēdē, kurā 

tika uzdots tūrisma organizatorei N.Graudužei noskaidrot, vai nav iespējams šos darbus 

finansēt kāda projekta ietvaros. 

Lai apzinātu iespējas, ka izpētes darbus varētu veikt kāda projekta ietvaros, tika veikta 

saziņa ar: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vecāko ekspertu  [..] par Interreg 

Latvijas – Lietuvas programmu;  

2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 

direktoru [..]; 

3. Liepājas rajona partnerība, izpilddirektori [..]; 

4. Dabas aizsardzības departaments, direktori [..]. 

No saņemtajām atbildēm no minētajiem iestāžu pārstāvjiem tika secināts, ka šobrīd nav 

pieejami projektu konkursi, kuros šāda ideja varētu tikt atbalstīta.  

Ņemot vērā apvienotās Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) un 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atbalstīt “Leju svētavota” izpētes darbu veikšanu un līdzekļus 3025 euro apmērā 

novirzīt no  dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 

2.    Par veicamo darbu izpildi atbildīga tūrisma organizatore N.Grauduže. 

 

Jautājums 2.2. ”Par pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas maksas pakalpojumiem” 

izslēgts no 2020.gada 28.maija sēdes darba kārtības. 

 

2.3. 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: 
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1. “Punduri” kadastra Nr.64840080213, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840080213  0,5066 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600551, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DZS). 

2. “Niedras” kadastra Nr.64840130009, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840130009  1,28 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600553, ir iznomāts, būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, 

atrodas lauku zemju teritorijā (L2). 

3. “Cinīši” kadastra Nr.64520070001, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520070069  4,09 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600528, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā (L2). 

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 un ņemot vērā 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 21.05.2020. 

(protokols Nr.7) un apvienotās Finanšu pastāvīgās komitejas 21.05.2020.  (protokols Nr.7) un 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3)  

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Veikt nekustamo īpašumu “Punduri” kadastra Nr.64840080213, “Niedras” kadastra 

Nr.64840130009 un “Cinīši” kadastra Nr.64520070001 novērtējumu. 

2. Pēc novērtējuma saņemšanas juristei 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. 

 

2.4. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 24.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.15; 1.12.) uzdodot veikt 

novērtējumu vairākiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā arī “Urbums”, kad. Nr. 

64840150049, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000524403 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2013.gada 3.septembrī. 

Nekustamais īpašums “Urbums”, ar kadastra numuru 64840150049, atrodas Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, netālu no Nidas ciema, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas 

parks “Pape”, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840150049, ar 

kopējo platību 0,5949 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,3 ha. 
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Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Jānis Rīdūzis, noteicis, ka nekustamā īpašuma 

“Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra numuru 64840150049, iespējamā 

tirgus vērtība 2020.gada 17.janvārī ir EUR 9100,00. Izdevumi par nekustamā īpašuma 

novērtēšanu kopā ir EUR 200,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas personas manta 

atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, nekustamā 

īpašuma “Urbums”, kad. Nr. 64840150049, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek 

pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma 

EUR 9300,00 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

pirmās daļas 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 trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu, un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 21.05.2020 (protokols Nr.7) un apvienotās Finanšu pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.  (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020. (protokols Nr.3)  ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840150049, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

64840150049 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 9300.00 (deviņi 

tūkstoši trīs simti euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840150049, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840150049, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

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

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 28.05.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840150049, izsoles noteikumi uz 15 lp. 
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2.5. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata izpilddirektora E.Bertrama priekšlikumu nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas 

veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Nekustamais īpašums “Peši”, ar kadastra numuru 64840030171, atrodas Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, ~250 m no autoceļa A11 “Liepāja—Lietuvas robeža (Rucava)” 

krustojuma ar vietējās nozīmes valsts autoceļu V1220 “Nīca – Ječi – Peši”, vasarnīcu ciemata 

“Peši” teritorijā, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, 

ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,25 ha. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000594113 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 22.oktobrī. 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Jānis Rīdūzis, noteicis, ka nekustamā īpašuma 

“Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra numuru 64840030171, iespējamā tirgus 

vērtība 2020.gada 17.janvārī ir EUR 6200,00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 

kopā ir EUR 200,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas personas manta atsavināma un 

nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, nekustamā īpašuma “Peši”, 

kad. Nr. 64840030171, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā 

īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma EUR 6400,00 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

pirmās daļas 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 trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 21.05.2020 (protokols Nr.7) un apvienotās Finanšu pastāvīgās komitejas 

21.05.2020.  (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 

21.05.2020. (protokols Nr.3)  ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

64840030171 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 6400.00 (seši 

tūkstoši četri simti euro). 

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

Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, izsoles noteikumus. 
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4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

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

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

  

Pielikumā: 28.05.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171, izsoles noteikumi uz 15 lp. 

2.6. 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 apvienotās Finanšu pastāvīgās 

komitejas 21.05.2020.  (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās 

komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus 23308 euro apmērā (1. pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 23308 euro 

apmērā (pielikums Nr.2). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/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. 

 

 2.7. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (05.05.2020. Nr.2.1.13/553), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par trīs istabu dzīvokļa Nr.3 mājā [..] izīrēšanu Rucavas novada 

Dunikas pagastā. 

 [..] 2014.gada 1.oktobrī ir uzņemta Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā. 

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

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

novadā.  
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 15.pantu, 27.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Rucavas novadā” 11.8. punktu un personīgo iesniegumu un ņemot vērā apvienotās 

Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un 

attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izīrēt trīs istabu dzīvokli Nr.3 mājā [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads [..], ar 

01.06.2020., kopējā platība  71.2 m
2
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads, ar [..] uz laika posmu no 01.06.2020. līdz 31.08.2020. 

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. 

 

2.8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar [..] 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(05.05.2020.Reģ.Nr.2.1.13/563), kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā [..] 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, [..]. Nedzīvojamo telpu nomas līgums beidzās 

01.05.2020. Pēc Finanšu nodaļas sniegtās informācijas parādu pašvaldībai nav.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo 

iesniegumu un ņemot vērā apvienotās Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols 

Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā [..] uz laika posmu no 02.05.2020. līdz 

01.06.2025.  

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. 

 

2.9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Medeor” 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts SIA “Medeor” reģ.Nr.42103037688, adrese 

“Zvaniņš”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegums (13.05.2020.Reģ.Nr.2.1.13/594), 

kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā “Zvaniņš”, Rucava, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ģimenes ārsta prakses darbībai un primārās veselības aprūpes nodrošināšanai 

iedzīvotājiem. Nedzīvojamo telpu nomas līgums beidzas 30.06.2020. Pēc Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas parādu pašvaldībai nav. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo 

iesniegumu un ņemot vērā apvienotās Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols 

Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā “Zvaniņš”, Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar SIA “Medeor”, reģ.Nr.42103037688, uz laika posmu no 

01.07.2020. līdz 30.06.2025.  

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. 

 

 2.10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Līcija” 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts SIA “Līcija” reģ.Nr.42103082094, 

“Zvaniņš”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā valdes locekles [..] iesniegums 

(18.05.2020.Reģ.Nr.2.1.13/608), kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā 

“Zvaniņš”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, aptiekas darbības nodrošināšanai. 

Nedzīvojamo telpu nomas pārjaunojuma līgums beidzas 01.06.2020. Pēc Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas parādu pašvaldībai nav.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo 

iesniegumu un ņemot vērā apvienotās Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols 

Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā “Zvaniņš”, Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar SIA “Līcija”, reģ.Nr.42103082094, uz laika posmu no 02.06.2020. 

līdz 01.06.2025.  

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. 

 

2.11. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar [..] 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(18.05.2020.Reģ.Nr.2.1.13/609), kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā [..], 

Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, [..]. 

Nedzīvojamo telpu nomas līgums beidzas 27.05.2020. Pēc Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas parādu pašvaldībai nav. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte G.Zeme. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo 

iesniegumu un ņemot vērā apvienotās Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols 

Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) 

ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā [..] uz laika posmu no 28.05.2020. līdz 

27.05.2025.  

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. 

 

No sēžu telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

2.12. Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 ”Grozījumi 2018.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā”” 

apstiprināšanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Izskata 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Rucavas novadā”  grozījumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un ņemot 

vērā apvienotās Finanšu pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) un 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2020.gada 28.maija saistošos noteikumus Nr.5/2020 “Grozījumi Rucavas 

novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā 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 28.maija saistošie noteikumi Nr.5/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Rucavas novadā uz 2 lp. 

 

2.13. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindas 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (05.05.2020.Nr.2.1.13/552), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par atteikumu no dzīvokļu rindas un piedāvātā dzīvokļa [..], 

Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Iesniegumā paskaidrots, ka ģimene vēlas dzīvot [..], 

Dunikas pagasts, Rucavas novads 

 2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome domes sēdē ar lēmumu [..] uzņēma 

Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā. (Protokols Nr.3, 

izraksts 2.6.). 2020.gada 15.aprīlī [..]  tika piedāvāts trīsistabu dzīvoklis [..], Sikšņos, Dunikas 
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pagastā, Rucavas novadā. Ar ģimeni dzīvokļu jautājumu risināšanā strādāja Rucavas novada 

Sociālais dienests. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 4.punktu un otro dalu un personīgo iesniegumu un ņemot vērā apvienotās Finanšu 

pastāvīgā komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.7) un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības 

komitejas 21.05.2020. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 
1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas 

rindas [..] ar 01.06.2020. 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3; 1.2.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Tebras”, kad. Nr. 64520020066, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

“Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 12.), ar kuru tika 

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

izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā notika nekustamā īpašuma “Tebras”, kad. Nr. 64520020066, 

Dunikas pagasta, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās seši izsolei reģistrēti dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – SIA “Dizozols”, reģ.Nr. 

44103079618, adrese Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, nosolīja minēto nekustamo īpašumu 

par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) un apliecināja 

gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR 9380,00 (deviņi tūkstoši trīs 

simti astoņdesmit euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. 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.maijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 538,00 EUR un 2020.gada 18.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

8842.00 EUR. Līdz ar to SIA “Dizozols” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma 

maksu - 9380,00 (deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles 

noteikumu 5.4.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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 14.maija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  
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2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Dizozols”, reģ.Nr. 44103079618, adrese Beātes iela 

5, Valmiera, LV-4201, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Tebras”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Dizozols”, reģ.Nr. 44103079618. 

 

Pielikumā: 2020.gada 14.maija 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. 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3; 1.2.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Vīzuļu priedieni”, kad. Nr. 64840170053, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

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

“Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 15.), ar kuru 

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

apstiprināti izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā notika nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, kad. Nr. 

64840170053, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās pieci izsolei reģistrēti 

dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.5 – SIA “KB Rent”, reģ.Nr. 

52103058821, adrese Ezermalas iela 3E, Liepāja, LV-3401, nosolīja minēto nekustamo 

īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) un 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR 10180.00 (desmit 

tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. 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 12.maijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 518,00 EUR un 2020.gada 15.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

9662.00 EUR. Līdz ar to SIA “KB Rent” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma 

maksu - 10180.00 (desmit tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles 

noteikumu 5.4.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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 14.maija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, 

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

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “KB Rent”, reģ.Nr. 52103058821, adrese Ezermalas 

iela 3E, Liepāja, LV-3401, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vīzuļu 

priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “KB Rent”, reģ.Nr. 52103058821. 
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Pielikumā: 2020.gada 14.maija 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. 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3; 1.2.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Žābaki”, kad. Nr. 64520170004, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

“Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 13.), ar kuru tika 

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

izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā notika nekustamā īpašuma “Žābaki”, kad. Nr. 64520170004, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – [..] nosolīja minēto 

nekustamo īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles 

uzvarētājs) un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR 

8180.00 (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. 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.maijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 668,00 EUR un 2020.gada 15.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

7512.00 EUR. Līdz ar to [..] ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma maksu - EUR 

8180.00 (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles 

noteikumu 5.4.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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 14.maija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas 

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

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – [..] ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Žābaki”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar [..]. 

 

Pielikumā: 2020.gada 14.maija 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. 
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6. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3; 1.2.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Jaunie Zeltkalni”, kad. Nr. 64840040004, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

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

“Jaunie Zeltkalni”, Rucavas, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 14.), ar kuru tika 

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

izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā notika nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, kad. Nr. 

64840040004, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās pieci izsolei reģistrēti 

dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – SIA “Laskana-Mežs”, 

reģ.Nr. 42103022771, adrese Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3405, nosolīja minēto nekustamo 

īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) un 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR EUR 18980.00 

(astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. 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.maijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 1098,00 EUR un 2020.gada 19.maijā un 25.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma 

maksas daļu 16784.00 EUR. Līdz ar to SIA “Laskana-Mežs” ir samaksājis visu nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu - EUR 18980.00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 

00 centi) un saskaņā ar izsoles noteikumu 5.4.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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 14.maija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, 

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

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Laskana-Mežs”, reģ.Nr. 42103022771, adrese 

Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3405, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Laskana-Mežs”, reģ.Nr. 42103022771. 

 

Pielikumā: 2020.gada 14.maija 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. 

 

 

Sēde telpā ienāk deputāts A.Rolis. 
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7. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

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

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Pie Lūķeniekiem”, kad. Nr. 64520170021, un 

izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

“Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 11.), ar kuru 

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

apstiprināti izsoles noteikumi. 

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

pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64520170021 izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 

2020.gada 12.maija pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar noteikumu 6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos 

nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

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

20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un 

pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. 

Nr. 64520170021, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un 

apstiprināt 2020.gada 14.maija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 17118,00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 16262,00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti 

sešdesmit divi euro) un apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021, 

otrās izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot turpināt rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie 

Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021, izsoles  

komisijai 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

Pielikumā: 28.05.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021 otrās izsoles noteikumi uz  15 

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

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

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

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

izsoles noteikumus. 

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

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

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

izsoles noteikumi. 

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

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

Nr. 64520170022 izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 

12.maija pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar 

noteikumu 6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies 

neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

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

20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un 

pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu  

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520170022, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 14.maija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 10318,00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 9802,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti divi euro) 

un apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, otrās izsoles 

noteikumus. 

4. Izsoli uzdot turpināt rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie 

Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, izsoles  

komisijai 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

Pielikumā: 28.05.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022 otrās izsoles noteikumi uz  15 

lp. 
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9. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

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 13.maija līdz 31. maijam ieskaitīta valsts budžeta dotācija 378.43 

euro  brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā 

situācija. Par šiem līdzekļiem ir iespējams nodrošināt ar pārtikas paku 9.23 euro vērtībā 41 

izglītojamos ( 41 izglītojamie * 0,71 euro centi *13 dienas ) par laika periodu no 13. maija līdz 

31. 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 101.53 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”” , 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodrošināt ar pārtikas paku 9.23  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). 
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2. Finansējumu 378.43 euro apmērā paredzēt no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu 

nodrošināšanai ( 13 dienas * 0,71 euro centi *  41 audzēknis ). 

3. Finansējumu 101.53 euro apmērā paredzēt no Rucavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai  ( 13 dienas * 0,71 euro centi * 11 audzēknis ). 

4. Rucavas pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem nodrošināt pārtikas paku 

nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 9.23 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 12. jūnijam 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. 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsludina 5 min pārtraukumu. 

 

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. 

Priekšsēdētājs J.Veits ierosina balsot atsevišķi par grozījumiem ekanomiskās 

klasifikācijas kodos 2020.gada pamatbudžetā.  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputātes A.Ate un 

L.Jaunzeme. 

Par grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodos 6422 un 1148,    

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 2 (Irēna Riežniece, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – 3 (Andis Bārdulis, Andis Rolis, Gundega Zeme), NOLEMJ: 
Neapstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus. 

Par grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodos 2322, 2312 un 2363, 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

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

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/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 

http://www.rucava.lv/
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Rucavas novada domes 2020. gada 28.maija  sēde 

Priekšsēdētājs J.Veits izsludina 5 min pārtraukumu. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē par notikušajo talku Brūnu 

birzī, kā arī Bārtu baznīcu drupas apkārtnes sakopšanu kopā ar Bārtas pagasta pārstāvjiem un 

iedzīvotājiem. Sniedz informāciju par topošo “Sajūtu taku” Brūnu birzs teritorijā. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par aktualitātēm pašvaldības iesniegtajos 

attīstības projektos un par saimnieciskajiem darbiem pašvaldības teritorijā.  

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par notikušo Kurzemes plānošanas 

reģiona konferenci, kuras laikā diskutēts par situāciju valstī saistībā ar COVID-19 un tās 

ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.45 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            01.06.2020. 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   01.06.2020.   

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regions-diskute-par-situaciju-valsti-saistiba-ar-covid-19-un-tas-ietekmi-uz-pasvaldibu-budzetiem/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-regions-diskute-par-situaciju-valsti-saistiba-ar-covid-19-un-tas-ietekmi-uz-pasvaldibu-budzetiem/

