
 
 

     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 18. jūnijā                                                                                                  Nr.9 

Sēde sasaukta pulksten 13.00 

Sēdi atklāj pulksten 13.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis (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, 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, teritorijas plānotājs Evita Kalēja, projektu 

koordinatore Dace Mieme, būvinspektors Uģis Cepurītis 

 

 

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 detālplānojuma  nekustamajiem īpašumiem “Meža krustceles”, “Krustojums”, 

“Krustojumi” darba uzdevuma papildināšanu 

1.2. Par grozījumiem un papildinājumiem Rucavas novada domes  2019. gada 26. 

septembra lēmuma (protokols nr.14, punkts Nr.10) un Rucavas novada domes 

2020.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr. 3, punkts 1.1) 

1.3. Par detālplānojuma  nekustamajam īpašumam „Vecpelči”, izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.16. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.17. Par būvniecības padomi  

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, Dunikas ambulances direktore 

G.Zeme) 

 

3.1. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par civilās aizsardzības komisijas 

izveidošanu” (prot.Nr.4; 4.) un 2018.gada 28.jūnijā apstiprinātā Grobiņas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā (prot.Nr.11; 4.) 

3.2. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019.gada publiskā 

pārskata apstiprināšana 

3.3. Rucavas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšana 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 18.jūnija sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu  

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

3.4. Par projekta “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija” iesniegšanu 7.kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

3.5. Par projekta “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” iesniegšanu 7.kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

3.6. Par projekta “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” iesniegšanu 7.kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

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

Nr.A42543106 izpildi  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

3.8. Par dzīvojamo māju [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

3.9. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.10. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.11. Par SIA „Spīlas” likvidāciju 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.12. Par 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 18.jūnija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu  

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

3.4. Par projekta “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija” iesniegšanu 

7.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

3.5. Par projekta “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” iesniegšanu 7.kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” 

ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 
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3.6. Par projekta “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” iesniegšanu 7.kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 

2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

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

Nr.A42543106 izpildi  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

3.8. Par dzīvojamo māju [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

3.9. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.10. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.11. Par SIA „Spīlas” likvidāciju 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

3.12. Par 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

“Krustojumi” darba uzdevuma papildināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 

 

Detālplānojuma projekta izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Meža Krustceles”, 

“Krustojums”, “Krustojumi”, uzsākta ar Rucavas novada domes 2020. gada 22.janvāra. 

lēmumu (protokola Nr. 2)  “Par detālplānojuma  nekustamajiem īpašumiem “Meža 

krustceles”, “Krustojums”, “Krustojumi” izstādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”.  

Detālplānojuma mērķis – precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojuma 

un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā plānotajai (atļautajai) izmantošanai 

“Publisko objektu apbūves turpmākās plānošanas teritorija” (P*), plānojot ar autoceļu lietotāju 

apkalpi saistītus objektus, “Meža teritorijas” (M) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) 

izmantošanas un apbūves iespējas. 

Iepazīstoties ar detālplānojuma teritorijā iekļautiem zemes gabalu robežu plāniem, 

secināms, ka zemes gabali ar kad.apz. 6484 008 0199, 6484 008 0194, 6484 008 0317 un 6484 

008 0923, robežojas ar valsts galveno autoceļu A 11 ( Liepāja – Lietuva (Rucava) un valsts 

vietējo autoceļu V1221 (Rucava-Pape). Iepriekšminētiem zemes gabaliem nav oficiālas 

nobrauktuves no valsts autoceļiem.  Lai novērstu esošās nepilnības, nepieciešams  papildināt 

darba uzdevuma 2. punktu  ar institūciju, no kuras jāpieprasa nosacījumi un atzinumi 

plānošanas izstrādāšanai – VAS “Latvijas valsts ceļi”.  
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Pamatojoties uz 14.10.2014. Ministra kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102.4 punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Papildināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Meža 

krustceles”, “Krustojums”, “Krustojumi” 2. punktu – Institūcijas, no kurām jāpieprasa 

nosacījumi un atzinumi plānojuma izstrādāšanai ar 1.6 punktu – VAS “Latvijas valsts ceļi”.  

 

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 grozījumiem un papildinājumiem Rucavas novada domes  2019. gada 26. 

septembra lēmuma (protokols nr.14, punkts Nr.10) un Rucavas novada domes 2020.gada 

27.februāra lēmumā ( protokols Nr. 3, punkts 1.1) 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 

 

 Atbilstoši “Teritorijas attīstības plānošanas likuma”  1.panta 9.punktam, 

lokāplānojums  - vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tās daļai vai  

lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma 

detalizēšanai vai grozīšanai.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto izteikt  Rucavas novada domes  2019. gada 26. 

septembra lēmumā (protokols Nr.14, punkts Nr.10) “Par  lokālplānojuma nekustamajam 

īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” šādā redakcijā 

“Par  lokālplānojuma kā Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ostmala un darba uzdevuma apstiprināšanu”.   

 Izteikt Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) 

“Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem” šādā 

redakcijā  “Par lokālplānojuma  kā Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 

grozījumu izstrādes  uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma 

grozījumiem”. 

Lēmumu par lokālplānojumu, kas tiek  apstiprināts ar ārējo normatīvo aktu – 

pašvaldības saistošiem noteikumiem, izstrādes uzsākšanu nevar apstrīdēt Administratīvā 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā, kā tas minēts  Rucavas novada domes  2019. gada 26. 

septembra lēmumā (protokols Nr.14, punkts Nr.10) “Par  lokālplānojuma nekustamajam 

īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un  Rucavas 

novada domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) “Par lokālplānojuma 

nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem”. Lēmumi, kas pieņemti 

normatīvā akta izstrādes procesā, uzskatāmi par starplēmumiem un nav apstrīdami 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Rucavas novada dome secina, ka 

iepriekšminētos lēmumos svītrojams teikums – “Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, 

Lielā ielā 4”. 

               Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu,  

23. panta  ceturto daļu, 24.panta pirmo un otro daļu, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu 

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

33.,76.punktu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izdarīt Rucavas novada domes  2019. gada 26. septembra lēmumā (protokols Nr.14, 

punkts Nr.10) “Par  lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” grozījumus: 

1.1  Lēmuma  virsrakstu izteikt šādā redakcijā:  “Par  lokālplānojuma kā Rucavas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam “Ostmala un darba uzdevuma apstiprināšanu”  

1.2 Lemjošā daļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā: “Uzsākt lokālplānojuma kā 

Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādi 

teritorijai, ietverot nekustamo īpašumu “Ostmala” kad.Nr. 6484 011 0011 (platība 

11,59 ha) un kā papildus teritoriju nekustamos  īpašumus “Ietekas” kad.Nr. 6484 

011 0321 (platība 2,7 ha), “Vasaras” kad.Nr. 6484 011 0324 (platība 1,4 ha), 

“Bleivi” kad.Nr. 6484 011 0320 (platība 1,95 ha), saskaņā ar darba uzdevuma 1. 

pieikumā noteiktajām lokālplānojuma teritorijas robežām. 

1.3 Svītrot teikumu – “Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta 

kārtībā viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4”. 

2.  Izdarīt Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) “Par 

lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem” 

grozījumus: 

              2.1. Lēmuma virsrakstu izteikt šādā redakcijā: “Par lokālplānojuma  kā Rucavas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes  uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem”. 

              2.2. Svītrot teikumu – “Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 

79.panta kārtībā viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4”. 

 

1.3. Par detālplānojuma  nekustamajam īpašumam „Vecpelči”, izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 

 

 Rucavas novada dome 02.06.2020 saņēmusi  no SIA “TYRO” reģistrācijas Nr. 

40103784483, pilnvarnieka [..] iesniegumu (reģistrēts ar kārtas Nr. 2.1.13/660)  ar lūgumu 

pieņemt lēmumu   par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6484 011 0009 īpašumā “Vecpelči” (kadastra Nr. 6484 011 0165) Pape, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un izstrādes 

vadītāju. Iesniegumam pielikumā pievienota pilnvara un izdruka no topogrāfiskā plāna.         

Rucavas novada dome  03.06.2020 nosūtījusi vēstuli ar lūgumu sniegt aprakstu par 

attīstības priekšlikumu īpašumā “Vecpelči”. 

Rucavas novada dome 10.06.2020 saņēmusi  no SIA “TYRO” reģistrācijas Nr. 

40103784483, pilnvarnieka [..] iesniegumu (reģistrēts ar kārtas Nr. 2.1.13/697)  ar 

paskaidrojumu, ka nekustamajā īpašumā “Vecpelči” ir paredzēta  dzīvojamo ēku un tūrisma 

apkalpes objektu būvniecība, apbūves parametrus nosakot detālplānojuma izstrādes gaitā, tos 

paredzot līdzīgus blakus esošai teritorijai izstādātajā detālplānojumā “Detālplānojums 

nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā”, apstiprināts ar Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu ( prot. Nr. 5, 

1.15.p.), noteiktajiem.  

                 Saskaņā ar Rucavas novada domes 30.05.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

„Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam”  īpašumam “Vecpelči” ir divi 

funkcionālie zonējumi. Īpašums atrodas  dabas teritorijā Papes ciemā (dabas parka “Pape” 
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dabas lieguma zonā, Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas daļā (D1)  un centra 

teritorijā (C). 

             Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas   18.06.2020. (protokols Nr. 9) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru Kabineta 

14.10.2014 noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”  38., 39., 39.1., 96., 98., 99., 102., un 132. punktu, un  Rucavas novada domes 

31.05.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam” sadaļas “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 169. punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam  īpašumam „Vecpelči” (kad. 

Nr.6484 011 0165), zemes vienības daļai, kura atrodas ārpus Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas (aptuveni 0,17 ha platībā) ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0009  Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada domes teritorijas 

plānotāju.  

3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam 

„Vecpelči” (kad. Nr.6484 011 0165) Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(pielikums Nr. 1).  

4. Slēgt līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA “TYRO” reģistrācijas Nr. 

40103784483, pārstāvi, par detālplānojuma izstrādi (pielikums Nr.2).  

5. Detālplānojuma izstrādātājam līdz 2020. gada 27. jūlijam iesniegt pašvaldībā 

dokumentus, kas apliecina tā atbilstību MK Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7. nodaļā minētajām prasībām. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2020.Nr.2.1.13/707), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..]. Lūgts atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  9,2 ha lielu zemes 

gabalu. Piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] un 

piešķirt nosaukumu [..].  

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

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts—zemes 

ierīcības projekts.  

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 

22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, 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 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. atļaut [..] sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā 

platība ir 40,2 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu 9,2 ha platībā (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]; 

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  6,6 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..]; 

7. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

8. Paliekošai zemes vienībai ar nosaukumu [..] platību 31,00 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

9. Apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

10. Zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības 

likuma” prasībām. 

11. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/661), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

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

personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2020. 

 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/661), kurā, sakarā ar [..] nāvi lūgts 

pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2020. 

 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/667), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

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

personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2020. 

 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.06.2020.Nr.2.1.13/712), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

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

personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,12 ha platībā, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2020. 

 

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 (02.06.2020.Nr.2.1.13/668), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumus 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.jūlija līdz 2026.gada 

30.jūnijam. 

 

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

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

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/664), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

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

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

(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 
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pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 

maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 

ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 

sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 

maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 

EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 

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

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

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 

un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 

Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, 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.jūlija līdz 2026.gada 

30.jūnijam. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (25.05.2020.Nr.2.1.13/633), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

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

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

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

sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 

Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 

nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 

teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 

izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 

pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 

pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 

maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 

ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 

sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 

maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 

EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 

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

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

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 

un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 

Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

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 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, 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. 
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 

30.jūnijam. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.06.2020.Nr.2.1.13/713), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu [..], 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 
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maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 

EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 

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

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

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 

un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 

Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā un 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.jūlija līdz 2026.gada 

30.jūnijam. 

 

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

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

 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/662), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

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 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, 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.jūlija līdz 2026.gada 

30.jūnijam. 

 

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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1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (01.06.2020.Nr.2.1.13/653), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,022 ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

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

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

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

sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 

Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 

nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 

teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 

izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 

pašvaldības, kā arī nav redzams 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. 
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“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). 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte L.Jaunzeme. 

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 – 6 (Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, 

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu 0,022 ha platībā, kas 

atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

30.jūnijam. 

 

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

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

 

1.15. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “GR GRUPA”, Reģ.Nr.42103052850, juridiskā adrese: Saules iela 92, 

Grobiņa, iesniegumu (04.06.2020.Nr.2.1.13/674), kurā lūgts atļaut apmežot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,99 ha platībā īpašuma [..] Dunikas pagastā. 

 Zemes vienības kopējā platība 9,78 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 

64520080054 iekļauta meža zemju 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 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut SIA “GR GRUPA”, Reģ.Nr.42103052850, apmežot īpašuma [..] daļu 1.99 ha 

platībā, kas ir lauksaimniecības zeme, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

 

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

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.06.2020.Nr.2.1.13/706), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi apmēram 2.00 ha platībā īpašuma [..], Dunikas pagastā. 

 Zemes vienības kopējā platība 9,35 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 

64520150095 iekļauta lauku zemju teritorijā (L1). 

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 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] daļu, apmēram 2,00 ha platībā, kas ir lauksaimniecības 

zeme, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.17. Par būvniecības padomi  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domē saņemts nekustamā īpašuma speciālistes [..] iesniegums 

(10.06.2020.Nr.2.1.13/698) un komunālās daļas vadītāja [..] iesniegums 

(13.06.2020.Nr.2.1.13/715), kurā lūgts atbrīvot no būvniecības padomes locekļu amatiem. 

 2013.gada 30.decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par būvniecības 

padomes apstiprināšanu”, ar kuru nolēma apstiprināt būvniecības padomi šādā sastāvā: [..]. 

Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, no būvniecības padomes atbrīvoti [..]. 

Rucavas novada būvvaldes nolikumā nav minēta būvniecības padome, tās pienākumi, 

uzdevumi un atbildība, turpretī norādīts, ka būvvaldes izdotos administratīvos aktus vai 

lēmumus par faktisko rīcību personas var apstrīdēt Rucavas novada domē. Būvniecības 

padomei nav izstrādāts nolikums vai citi saistoši dokumenti, kā arī Latvijas Republikas 

normatīvie akti nenosaka pašvaldības būvniecības padomes pienākumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Likvidēt Rucavas novada būvniecības padomi ar 2020.gada 1.jūliju. 

2. Atbrīvot no būvniecības padomes locekļa pienākumu pildīšanas [..] ar 2020.gada 

1.jūliju. 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (11.06.2020.Nr.2.1.13/705), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 28.decembrī, pagarināts 2019.gada 

27.jūnijā. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.06.2020. 

pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri un komunāliem maksājumiem nav. 

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

dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

novads ar [..] uz laika posmu līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu 

 (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (16.06.2020.Nr.2.1.13/722), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015. gada 2. jūnijā. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.06.2020. pašvaldībai parāds par dzīvojamo 

telpu īri un komunāliem pakalpojumiem nav. 

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

dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

novads ar [..] uz laika posmu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 1.jūnijam. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, Dunikas ambulances direktore 

G.Zeme) 

 



21 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 18. jūnija  sēde 

3.1. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par civilās aizsardzības komisijas 

izveidošanu” (prot.Nr.4; 4.) un 2018.gada 28.jūnijā apstiprinātā Grobiņas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā (prot.Nr.11; 4.) 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domē ir saņemts Grobiņas novada domes 2020.gada 28.maija lēmuma 

“PAR GROZĪJUMIEM GROBIŅAS NOVADA DOMES 2018.GADA 25.JANVĀRA 

LĒMUMĀ “PARCIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU” (PROT.NR.1. 

78.§) UN 2018.GADA 31.MAIJA GROBIŅAS SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS 

AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMĀ (PROT.NR.5. 55.§)” (prot.Nr.9; 20.§) izraksts, 

kurā informēts par personāla izmaiņām Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijā (turpmāk arī – Komisija) un nepieciešamību apstiprināt Komisijas sastāva 

grozījumus visām sadarbības teritorijas pašvaldībām (Aizputes novada pašvaldībai, Durbes 

novada pašvaldībai, Nīcas novada pašvaldībai, Pāvilostas novada pašvaldībai, Priekules 

novada pašvaldībai, Rucavas novada pašvaldībai, Vaiņodes novada pašvaldībai). 

Ar Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu “Par civilās aizsardzības 

komisijas izveidošanu” (prot.Nr.4; 4.) ir apstiprināts Komisijas sastāvs, savukārt, ar 2018.gada 

28.jūnija lēmumu “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu” (prot.Nr.11; 4.) ir apstiprināts Komisijas nolikums. Ņemot vērā personāla 

izmaiņas Komisijas sastāvā, ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus 2018.gada 

22.februāra lēmumā “Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” (prot.Nr.4; 4.) un 

2018.gada 28.jūnijā Rucavas novada domē apstiprinātā Grobiņas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikumā (prot.Nr.11; 4.). 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, 

likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 

24.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020  (protokols Nr.8), 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izdarīt Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par civilās aizsardzības 

komisijas izveidošanu” (prot.Nr. 4; 4.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Izveidot Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs;  

1.2. Niks Rozentāls (pārstāvis no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes 

reģiona brigādes Liepājas 2.daļas) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;  

1.3. Jānis Pošeiko (aizvietotājs no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes 

reģiona brigādes Liepājas 1.daļas) – komisijas loceklis; 

1.4. Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

1.5. Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

1.6. Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

1.7. Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

1.8. Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja 

vietniece;  

1.9. Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;  

1.10. Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  
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1.11. Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas 

loceklis;  

1.12. Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes) 

– komisijas loceklis;  

1.13. Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes 

reģionālā centra) – komisijas loceklis;  

1.14. Ruslans Pečulis – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes) – komisijas loceklis;  

1.15. Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – 

komisijas loceklis;  

1.16. Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis;  

1.17. Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas 

Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis;  

1.18. Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājinieku 

bataljona) – komisijas loceklis; 

1.19. Guntars Spinga – (pārstāvis no Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I 

kategorijas dienesta)  - komisijas loceklis; 

1.20. Jana Kavanska – (aizvietotājs no Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I 

kategorijas dienesta)  - komisijas loceklis.” 

 

 1.2. izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Apstiprināt par Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas protokolisti 

Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijas izpildsekretāri Ievu Skābardi un kā 

aizvietotāju Grobiņas novada domes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāju Andri 

Jefimovu.” 

 

2. Izdarīt 2018.gada 28.jūnijā Rucavas novada domē apstiprinātā Grobiņas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā (prot.Nr.11; 4.) šādus grozījumus: 

 

2.1. izteikt nolikuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“ 3. Komisijas sastāvs: 

3.1.Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs; 

3.2.Niks Rozentāls (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

Liepājas 2.daļas komandieris leitnants) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

3.3.Jānis Pošeiko (aizvietotājs - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona 

brigādes Liepājas 1.daļas komandieris virsleitnants) – komisijas loceklis;   

3.4.Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

3.5.Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

3.6.Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

3.7.Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

3.8.Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja 

vietniece; 

3.9.Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

3.10. Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

3.11. Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas 

loceklis; 

3.12. Gunta Kapeniece (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes 
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pārvaldes) – komisijas loceklis; 

3.13. Liena Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes 

reģionālā centra) – komisijas loceklis; 

3.14. Ruslans Pečulis – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes) – komisijas loceklis; 

3.15. Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – 

komisijas loceklis; 

3.16. Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; 

3.17. Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas 

Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis; 

3.18. Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. kājinieku 

bataljona); 

3.19. Guntars Spinga (pārstāvis no Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I 

kategorijas dienesta)  - komisijas loceklis; 

3.20. Jana Kavanska  (aizvietotājs – pārstāvim no Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes 

Kurzemes I kategorijas dienesta)  - komisijas loceklis. 

 

2.2.izteikt nolikuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Komisijas protokoliste – Grobiņas novada Domes pašvaldības administrācijas 

izpildsekretāre Ieva Skābarde (aizvieto - Grobiņas novada domes Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta vadītājs Andris Jefimovs). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no lēmumu stāšanās spēkā Administratīvajā rajona 

tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.2. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019. gada publiskā 

pārskata apstiprināšana 

(Ziņo ambulances direktore G.Zeme) 

 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas 

ambulance” 2019. gada publisko pārskatu. 

Saskaņā ar 2010. gada 05.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. 

(protokols Nr.8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

publisko pārskatu. 

 

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

publiskais pārskats uz 8 lp. 

 

No sēžu telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

3.3. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto Rucavas novada pašvaldības 2019. gada publisko 

pārskatu. 



24 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 18. jūnija  sēde 

Saskaņā ar 2010. gada 05.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. 

(protokols Nr. 8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

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

nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības  2019. gada publisko pārskatu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats uz 58 lp. 

 

3.4. Par projekta “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija” iesniegšanu 

7.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu  “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” īstenošanai.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2020.gada 29.maija – 29.jūnijam. 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda finansētai rīcībai M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā ir 501235,44 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 250000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Tiek sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Degradētās teritorijas "Centra 

baseins" revitalizācija” iesniegšanai atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas 

jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu 

un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana 

vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 

 Projekta ietvaros plānots Rucavas novada pašvaldībai piederoša īpašuma “Centra 

baseins”, teritorijas labiekārtošanas darbi – teritorijas apzaļumošana, 4 āra galdu un solu 

komplektu uzstādīšana, vienas tualetes un divu grilu uzstādīšana. Kā arī projekta ietvaros 

plānota 600 zivju mazuļu iegāde un ielaišana “Centra baseins”, informācijas stenda A3 un 

norādes zīmju uzstādīšana. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 20591,19 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit viens euro, 19 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 17502,51 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām izmaksām 

jeb 3088,68 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma – 3500,50 EUR 

- Projekts jārealizē divu gadu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Lauku 

atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. (protokols Nr.8) ieteikumu un 

augstāk minēto,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

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

nav, NOLEMJ: 
1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Degradētās teritorijas "Centra baseins" 

revitalizācija” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 
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2. Apstiprināt plānotās projekta “Degradētās teritorijas "Centra baseins" 

revitalizācija” kopējās izmaksas 20591,19 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit viens euro, 19 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija” 

īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 3500,50 EUR (trīs 

tūkstoši pieci simti euro un 50 centi) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

3.5. Par projekta “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” iesniegšanu 7.kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” 

ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu  “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” īstenošanai.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2020.gada 29.maija – 29.jūnijam. 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda finansētai rīcībai M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā ir 501235,44 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 250000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Tiek sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Laivu piestātnes izveide Papes 

kanālā” iesniegšanai atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 

2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu un 

zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana vai 

izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 

 Projekta ietvaros plānots izveidot laivu piestātni Papes kanālā, blakus Rucavas novada 

pašvaldībai piederošā īpašuma “”Dzintarvēji”. Laivu piestātne tiks izgatavota no moduļu 

pontonu sistēmas 100 kv.m. lielumā, nodrošinot piestātnes reliņus 32 metru garumā, 10 

gabalus laivu stiprinājumu/slīdragu, nodrošinot vienā laikā pietauvot līdz 10 zvejnieku laivām, 

kā arī uzstādot informatīvo stendu un norādes zīmi.  

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 21538,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci 

simti trīsdesmit astoņi euro, 00 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 18307,30 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām izmaksām 

jeb 3230,70 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma – 3661,46 EUR 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Lauku 

atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. (protokols Nr.8) ieteikumu un 

augstāk minēto, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

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

nav, NOLEMJ: 
1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” iesniegšanu 

izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 
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2. Apstiprināt plānotās projekta “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” kopējās 

izmaksas 21538,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit astoņi euro, 

00 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 3661,46 EUR (trīs tūkstoši seši 

simti sešdesmit viens euro un 46 centi) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

3.6. Par projekta “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” iesniegšanu 7.kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 

2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo projektu koordinatore D.Mieme) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu  “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” īstenošanai.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2020.gada 29.maija – 29.jūnijam. 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fonda finansētai rīcībai M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā ir 501235,44 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 250000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Tiek sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Stāvlaukuma izbūve Nidas 

ciema teritorijā” iesniegšanai atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas 

jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu 

un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana 

vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 

 Projekta ietvaros plānots izveidot 2000 kv.m. plašu stāvlaukumu, īpašumā "Dandziņi" 

mūsdienu prasībām atbilstošu stāvlaukumu, kas bez maksas pieejams ikvienam Nidas ciema 

apmeklētājam, Stāvlaukumā plānots ieklāt grunts nostiprināšanas sistēmu ECORASTER - kas 

ir videi draudzīgs, mūžizturīgs un inovatīvs risinājums VRG teritorijā. Projekta ietvaros būs 

izveidotas stāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tūristu grupām, kā arī 

būs iespēja saņemt bezmaksas informatīvos materiālus (bukletus), kas plānoti izvietot 

stāvlaukumā pie informācijas stenda, atbilstošā skapītī. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 51862,82 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši seši simti 

sešdesmit septiņi euro, 82 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 44083,40 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām izmaksām 

jeb 7779,42 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma – 8816,68  EUR 

- Projekts jārealizē divu gadu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Lauku 

atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. (protokols Nr.8) ieteikumu un 

augstāk minēto, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 (Andis Rolis); ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” 

iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” kopējās 

izmaksas 51862,82 EUR (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit viens euro, 

82 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 7779,42 EUR (septiņi tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 42 centi) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Sēžu telpā  ienāk deputāts R.Timbra. 

 

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

Nr.A42543106 izpildi  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

 

Rucavas novada domē saņemts [..], pilnvarotās personas [..] iesniegums  par 

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

izpildi, kurā lūgts minēto spriedumu izpildīt pilnā apmērā un likumos noteiktajā kārtībā 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa [..] privatizāciju, vienlaicīgi izbeidzot kopīpašumu, kā arī 

paziņo un apliecina vēlmi privatizēt nekustamā īpašuma [..] dzīvokļus [..].  

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

dzīvojamās mājas [..], Rucavas pagastā dzīvokļu īpašumu [..] privatizāciju. 

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

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

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

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

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV- 3477, un bija izīrēts viņam, pamatojoties uz 

28.10.2004. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu. Privatizācijas procesa rezultātā tika 

noslēgts arī pirkuma līgums ar īrnieku par dzīvokļa īpašumu [..], kas atrodas [..], Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, LV- 3477. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts termiņš - 2006.gada 31.augusts, līdz kuram 

jebkura juridiska vai fiziska persona varēja ierosināt valsts vai pašvaldības īpašuma objekta un 

valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala 

privatizāciju. Pabeidzot privatizācijas procesu pašvaldībai piederošu īpašumu var atsavināt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 

2005.gada 5.decembrī īrnieki Rucavas pagasta padomei iesniedza privatizācijas 

ierosinājumus par nekustamā īpašuma [..] dzīvokli [..] un 2020.gada 28.janvārī privatizācijas 

pieteikumus, kuri tika apmierināti, noslēdzot pirkuma līgumus. 

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

konstatējams, ka uzsāktais privatizācijas process ir noslēdzies, un līdz ar to Administratīvās 

rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr.A42543106 ir izpildīts. 

Rucavas novada dome  pieņem informāciju zināšanai. 

 

3.8. Par dzīvojamo māju [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, juriste S.Zuļģe) 

 

Rucavas novada domē saņemts [..] iesniegums (08.06.2020.reģistrācijas 

Nr.2020/2.1.13/688) par kopīpašumam nepieciešamiem izdevumiem, kurā lūgts Rucavas 

novada domi pieņemt lēmumu par naudas summas [..] piešķiršanu un novirzīšanu dzīvojamās 
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mājas [..], Rucavas pag., Rucavas nov., jumta un ārsienu neatliekamā kapitālā remonta 

izmaksu segšanai. Pēc [..] pašreizējiem aprēķiniem izmaksas kopā sastāda [..]. [..] iesniegumā 

norāda, ka minētais dzīvojamās mājas [..] jumta un ārsienu neatliekamās kapitālā remonta 

izmaksu aprēķins nesatur notekcauruļu, kā arī kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmu 

atjaunošanas, kā arī atsevišķi neatkarīgu elektropiegādes un patstāvīgas vietas atkritumu 

novietošanai izveides izdevumus. 

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

īpašuma [..] dzīvojamās mājas sadalīšanu atsevišķos dzīvokļos” (protokols Nr.3; 14.), ar kuru 

nolēma sadalīt dzīvojamo māju [..] četros atsevišķos dzīvokļos, pasūtīt dzīvokļu īpašumu 

inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgus dzīvokļu īpašumu objektus zemesgrāmatā uz 

Rucavas novada domes vārda. 

2020.gada 8.maijā īpašumi [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ierakstīti 

zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības vārda. Dzīvokļi [..] dzīvojamā mājā [..], 

Rucavas pag., Rucavas nov., šobrīd pieder [..]. 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma - dzīvokļa [..] ar kopējo platību 70.7 m2, atrodas Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, [..], kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 707/2642 domājamo 

daļu no būves, kadastra apzīmējums [..] un zemes, kadastra apzīmējums [..], visvairāk 

iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 18.maijā ir EUR 7100,00. 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, noteicis, 

ka nekustamā īpašuma - dzīvokļa [..] ar kopējo platību 61.4 m
2
, atrodas Rucavas novadā, 

Rucavas pagastā, [..], kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 614/2642 domājamo daļu no 

būves, kadastra apzīmējums [..] un zemes, kadastra apzīmējums [..], visvairāk iespējamā tirgus 

vērtība 2020.gada 18.maijā ir EUR 6400,00.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi īpašuma uzturēšanai, 

racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nepiešķirt līdzekļus dzīvojamās mājas [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kapitālā 

remonta izmaksu segšanai. 

2. Uzdot juristam sagatavot izsoles noteikumus nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, atsavināšanai. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.9. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā, atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Nekustamais īpašums “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ir uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda 2020.gada 8.maijā. 

Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, ar kopējo platību 70.7 m
2
, atrodas Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000116, kā arī pie 

dzīvokļa piederošā kopīpašuma 707/2642 domājamā daļa no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001, un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, reģistrēts Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177694-1. Dzīvoklis Nr.1, kas atrodas Rucavas novadā, 

Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, ir 3-istabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu 

daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, apdzīvotā vietā Pape. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi īpašuma 
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uzturēšanai pienācīgā kārtībā, racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana 

atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, noteicis, 

ka nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, ar kopējo platību 70.7 m
2
, atrodas Rucavas novadā, 

Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000116, kā arī pie dzīvokļa 

piederošo kopīpašuma 707/2642 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001 un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, visvairāk iespējamā tirgus 

vērtība 2020.gada 18.maijā ir EUR 7100,00.  

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 1. 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 un Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. (protokols Nr.8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

dzīvokli Nr.1, ar kopējo platību 70.7 m
2
, atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000116, kā arī pie dzīvokļa piederošo 

kopīpašuma 707/2642 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001, un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, kad. Nr. 64849000116, atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 

7100,00 (septiņi tūkstoši simts euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000116, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, 

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000116, 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. 

 

Pielikumā: 18.06.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, 

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000116, izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

3.10. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā, atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Nekustamais īpašums “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ir uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda 2020.gada 8.maijā. 
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Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.2, ar kopējo platību 61.4 m
2
, atrodas Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000119, kā arī pie 

dzīvokļa piederošā kopīpašuma 614/2642 domājamā daļa no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001, un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, reģistrēts Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177694-2. Dzīvoklis Nr.2, kas atrodas Rucavas novadā, 

Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, ir 2-istabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu 

daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, apdzīvotā vietā Pape. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi īpašuma 

uzturēšanai pienācīgā kārtībā, racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana 

atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 40003518352, noteicis, 

ka nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, ar kopējo platību 61.4 m
2
, atrodas Rucavas novadā, 

Rucavas pagastā, Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000119, kā arī pie dzīvokļa 

piederošo kopīpašuma 614/2642 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001 un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, visvairāk iespējamā tirgus 

vērtība 2020.gada 18.maijā ir EUR 6400,00.  

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 1. 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 un Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020. (protokols Nr.8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

dzīvokli Nr.2, ar kopējo platību 61.4 m
2
, atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

Papē, “Robežsargi”, kadastra numurs 64849000119, kā arī pie dzīvokļa piederošo 

kopīpašuma 614/2642 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 

64840070053001, un zemes, kadastra apzīmējums 64840070053, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, kad. Nr. 64849000119, atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 

6400,00 (seši tūkstoši četri simti euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000119, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, 

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000119, 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. 

 

Pielikumā: 18.06.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, 
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Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64849000119, izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

 

3.11. Par SIA „Spīlas” likvidāciju 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Atkārtoti izskata Rucavas novada domes izpilddirektora Edgara Bertrama ierosinājumu 

likvidēt SIA “Spīlas”. 

Rucavas pagasta padome 1997.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu par SIA „Spīlas” 

izveidošanu Papes ezera apsaimniekošanai.  

Rucavas pagasta padome 2004.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu SIA „Spīlas” 

pamatkapitālā ieguldīt nekustamo īpašumu “Nidas kūdras purvs” 123,8 ha platībā. 

SIA „Spīlas” 2005.gada 19.jūlijā noslēdza zemes nomas līgumu ar SIA “FK Investīciju 

tehnoloģijas”, par “Nidas kūdras purvs” 123,8 ha platībā nomu līdz 2014.gada 28.maijam, 

nomas maksu nosakot 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

2007.gada 11.septembrī  SIA “FK Investīciju tehnoloģijas” mainīts nosaukums uz SIA 

“ COMPAQPEAT”. 

2007.gada 12.decembrī SIA „Spīlas” un SIA “COMPAQPEAT” noslēgušas 

vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

2010.gada 28.janvārī starp SIA „Spīlas” un SIA “COMPAQPEAT” noslēgtas 

vienošanās par neatdalāmos derīgo izdevumu atlīdzināšanu zemes nomas līguma izbeigšanas 

gadījumā, nosakot, ka tie jāatmaksā SIA “Spīlas”, kā arī pielīgti nosacījumi, ka SIA “Spīlas” 

nav tiesīga izbeigt zemes nomas līgumu vienpusējā kārtībā, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Izvērtējot SIA „Spīlas” gada pārskatu par 2019.gadu konstatējams, ka vienīgā SIA 

„Spīlas” saimnieciskā darbība ir “Nidas kūdras purvs” zemes iznomāšana SIA 

“COMPAQPEAT”, nekādas citas saimnieciskās darbības SIA „Spīlas”  neveic. 2019.gadu 

SIA „Spīlas” ir pabeigusi ar peļņu.  

Izvērtējot SIA „Spīlas” statūtus, konstatējams, ka kapitālsabiedrības darbības veidi nav 

saistīti pašvaldības autonomo funkciju izpildi. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļā ir noteikts, ka valsts pārvaldi organizē 

pēc iespējas efektīvi, tās institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, 

pilnveido, tajā skaitā apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

Izvērtējot turpmākās rīcības iespējas, atzīstams, ka lietderīgāk ir uzsākt SIA „Spīlas” 

likvidācijas procesu. 

2005.gada 19.jūlija  zemes nomas līgums, kas noslēgts ar SIA “COMPAQPEAT” ir 

reģistrēts zemesgrāmatā, līdz ar to likvidācijas gadījumā visas saistības no minētā līguma 

pārņems Rucavas novada dome.  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts R.Timbra. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 9.panta pirmo daļu, 121.panta pirmo daļu, Rucavas novada dome un ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 18.06.2020 ( protokols Nr.8 ) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

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

nav, NOLEMJ: 
1. Izbeigt pašvaldības SIA „Spīlas”, reģistrācijas numurs 42103017959, darbību un 

uzsākt tās likvidāciju.  

2. Uzdot Rucavas novada domes izpilddirektoram, kā SIA „Spīlas” kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim, veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības likvidācijas procesa 

nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošināt likvidatora (-u) iecelšanu.  
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3.12. Par 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Rucavas novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinums par 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā””, kurā lūgts nodrošināt pašvaldības saistošo 

noteikumu atbilstību ārējo normatīvo aktu augstāku juridisko spēku prasībām. 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Precizēt 2020.gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi Rucavas 

novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 ,,Par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas 

novadā””. 

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

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

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

 

Pielikumā: Precizēti 2020.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.3/2020 “Grozījumi 

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

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”” uz 2 lp. 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē par saimnieciskajiem darbiem 

pagasta teritorijā un ielūdz domes deputātus uz “Sajūtu takas” atklāšanu Brūnu birzī. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par aktualitātēm pašvaldības iepirkumos, 

par notikušajām Nacionālo bruņoto spēku militārajām mācībām novada teritorijā un dažādiem 

saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” projekta “Papes kanāla atjaunošana” noslēgšanos un izlaidumiem novada 

izglītības iestādēs. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.15 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

http://www.rucava.lv/
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Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            26.06.2020. 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   26.06.2020.   


