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     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 29. decembrī                                                                                                         Nr.19 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: sekretāre Anna Ančenko 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate(piedalās attālināti), Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže(piedalās attālināti), Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās:  

Līga Jaunzeme (slimības dēļ), Gundega Zeme (slimības dēļ), 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Anna Ančenko, izpilddirektors Edgars Bertrams, attīstības nodaļas 

vadītāja S.Korna, projektu koordinatore Dace Mieme, juriste Santa Zuļģe, finanšu analītiķe I.Reine, 

finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele. 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 
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DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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 
 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

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

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

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

2.5. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 26.novembra lēmumā (protokols Nr.17; 4.14.) 

  

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine, Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna, Lauksaimniecības vides 

aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, Sociālā dienesta vadītāja 

D.Grenovska, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, juriste S.Zuļģe, izpilddirektors 

E.Bertrams) 

 
3.1. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 2021. gadam 

3.2. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

3.3.  Iesnieguma izskatīšana par piešķirtā pabalsta pārrēķināšanu 

3.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.5. Sikšņu pamatskolas direktores S.Malakauskas iesnieguma izskatīšanu par izmaiņām amatu 

sarakstā 

3.6. Sociālā dienesta vadītājas D.Grenovskas iesnieguma izskatīšana  

par izmaiņām amatu sarakstā 

3.7. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

3.8.  Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

3.9. Par nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, atsavināšanu otrā 

izsolē 

3.10. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 28 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu 

Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19” apstiprināšanu 
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3.11. Par Rucavas tradicionālā kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā 

3.12. Par medību tiesību nomas piešķiršanu 

3.13. Par noteikumu „Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu 

3.14. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2021. gada budžetā  

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 29.decembra sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

 

3.15. Par likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas” 2020.gada pārskata 

apstiprināšanu 

         (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

4.Par zvejas rīku limita sadalījumu komerciālai zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis,  juriste S.Zuļģe) 

 

4.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 2021.gadam komerciālai 

zvejai Rucavas novadā (informatīvs) 

4.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālai zvejai 

4.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālai zvejai 

4.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz lucīšu murdiem komerciālai zvejai 

4.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālai zvejai 

4.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem komerciālai zvejai  

4.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem komerciālai zvejai  

4.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu stāvvadiem komerciālai zvejai  

4.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālai zvejai 

4.10.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā IK “Reķēni” 

 

5.Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, juriste S.Zuļģe) 

 

5.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) 

5.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.3. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.4.Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 

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

6. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

9. Par nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga 

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

– nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 29.decembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

 

3.15. Par likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas” 2020.gada pārskata 

apstiprināšanu 

         (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

4.Par zvejas rīku limita sadalījumu komerciālai zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis,  juriste S.Zuļģe) 

 

4.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 2021.gadam komerciālai 

zvejai Rucavas novadā (informatīvs) 

4.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālai zvejai 

4.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālai zvejai 

4.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz lucīšu murdiem komerciālai zvejai 

4.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālai zvejai 

4.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem komerciālai zvejai  

4.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem komerciālai zvejai  

4.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu stāvvadiem komerciālai zvejai  

4.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālai zvejai 

4.10.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā IK “Reķēni” 

 

5.Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, juriste S.Zuļģe) 

 

5.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) 

5.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.3. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.4.Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 

5.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 

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

6. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

9.Par nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […] Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 

(11.12.2020.Nr.2.1.13/1533), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […] kadastra Nr. […], 

Dunikas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […], piešķirt jaunu nosaukumu […] atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […], piešķirt jaunu nosaukumu […] noteikt zemes lietošanas mērķus. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], personas kods […], atdalīt no nekustamā īpašuma […] kad.Nr. […], Dunikas 

pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […]; 

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

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Atdalīt no nekustamā īpašuma […] kad.Nr. […] Dunikas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […]; 

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

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

7. Īpašumā […] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520110030 noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM 

kods 0101. 

 

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

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

 

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (10.12.2020.Nr.2.1.13/1513), 

kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 17.12.2020. 

(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS– nav, NOLEMJ: 
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 izbeigt zemes nomas līgumus ar […] personas kods […], uz zemes gabalu […] kad.apz. […] 

0,06ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2021. 

 

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

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

 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (09.12.2020.Nr.2.1.13/1506), 

kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […] Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS– nav, NOLEMJ: 

 izbeigt zemes nomas līgumus ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kad.apz. […] 

0,09ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2021. 

 

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

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

 

1.4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

     Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (26.11.2020.Nr.2.1.13/1426), 

kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumus uz zemes gabaliem […], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 
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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 m2 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 m2 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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts 

nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 

0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabaliem […] kadastra 

apzīmējums […] 0,06 ha platībā un […] kadastra apzīmējums […] 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 līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā  4. 
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1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

        komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Rucava, Rucavas pag., Rucavas novads, 

iesniegumu (19.11.2020.Nr.2.1.13/1361), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu […], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes gabala atrodas piederošas 

ēkas. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

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

iesniegumu,  

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kadastra 

apzīmējums […] 2,01ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Rucava, Rucavas pag., Rucavas novads, 

iesniegumu (11.12.2020.Nr.2.1.13/1534), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu […], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes gabala atrodas piederošas 

ēkas. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 
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vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

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

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kadastra 

apzīmējums 64840090011 3,3ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata mednieku kopas […], Reģ.Nr. […]: juridiskā adrese: […] Dunikas pagasts, Rucavas 

novads, iesniegumu (03.12.2020.Nr.2.1.13/1483), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu […] kadastra Nr. […], kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes 

gabala atrodas piederošas ēkas. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

      Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

iesniegumu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

  1.  pagarināt zemes nomas līgumu ar mednieku kopu […], Reģ.Nr. […], uz zemes gabalu […] 

kadastra apzīmējums […] 1,04ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3.   Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 



10 

 

 
 

Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra sēde  

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 

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

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

 

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Dunikas pag., Rucavas novads, iesniegumu 

(10.12.2020.Nr.2.1.13/1509), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem 

“Dunikas pagasta palīgsaimniecības” (mainīts nosaukums uz nosaukumu “Grodi”) un […], kas 

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi pieteicējam nav nodokļu parādu. 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.2; 30.2. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumus ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kadastra 

apzīmējums […] 0,92ha platībā un uz zemes gabalu […] kadastra apzīmējums […], platība 

0,78ha, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Dunikas pag., Rucavas novads, iesniegumu 

(01.12.2020.Nr.2.1.13/1456), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], kas 

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 
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uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

iesniegumu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kadastra 

apzīmējums […] 2,94ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

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

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

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

      Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Saldus, iesniegumu (10.12.2020.Nr.2.1.13/1512), 

kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 
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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 m2 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 m2 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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts 

nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 

0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] kadastra 

apzīmējums […] 0,06ha 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 līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

 



13 

 

 
 

Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra sēde  

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

   Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (09.12.2020.Nr.2.1.13/1507), 

kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 m2 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 m2 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 
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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). 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] 

kadastra apzīmējums […] 0,09ha 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 līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu    

komisijas lēmums. 

 

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 […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (14.12.2020.Nr.2.1.13/1538), 

kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 
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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 m2 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 m2 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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts 

nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 

0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes  gabalu […] 

0,12ha 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 līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 
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5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums. 

 

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 […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (09.12.2020.Nr.2.1.13/1504), 

kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

 Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 m2 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 m2 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 
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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). 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, 

kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro 

vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.12.2020.(prot.Nr.14) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] 

kadastra apzīmējums […] 0,06ha 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 līdz 2026.gada 31.decembrim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums. 

 

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

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

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, priekšsēdētājs J.Veits) 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], dzīvo […]Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, iesniegums (14.12.2020.Nr.2.1.13/1548), kurā lūgts izskatīt jautājumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma, adresē […], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 12.novembrī, pagarināts 2018.gada 

22.martā uz laika posmu līdz 2018.gada 20.jūnijam, pagarināts 2018.gada 24.maijā uz laika posmu 

līdz 2018.gada 31.oktobrim, pagarināts 2019.gada 25.aprīlī uz laika posmu līdz 2019.gada 

31.oktobrim un pagarināts 2019.gada 30.oktobrī uz laiku līdz 2020.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2020. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem pakalpojumiem ir EUR 625.07 EUR. Ar īrnieku 2019.gada 20.maijā noslēgta 
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vienošanās par īres un komunālo pakalpojumu parāda summas EUR 727.90 nomaksu pa daļām līdz 

2025.gada 28.maijam.  

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 34. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1(Irēna 

Riežniece), NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, […], Rucavas pagasts, Rucavas novads ar […], 

uz laika posmu līdz 31.10.2021.  

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, iesniegums (10.12.2020.Nr.2.1.13/1528), kurā lūgts izskatīt jautājumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma, adresē […], Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 5.novembrī (atjaunots), pagarināts 

2017.gada 8.decembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 6.martam, 2018.gada 5.martā uz laika posmu 

līdz 2018.gada 6.aprīlim, 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 31.augustam, 

2018.gada 1.oktobrī uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim, 2018.gada decembrī uz laika 

posmu līdz 2019.gada 31.decembrim un 2020.gada 2.janvārī uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.decembrim. 2018.gada 26.jūlija domes sēdē persona uzņemta dzīvokļu maiņas rindā ar 

01.08.2018. Persona vēlās mazāku - vienistabas vai divistabu dzīvokli ar krāsns apkuri, ūdeni un 

sanitāro mezglu Rucavas centrā. Ir 2.grupas invalīds.  Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 01.12.2020. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 34. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], Rucava,   Rucavas pagasts, Rucavas 

novads ar […], personas kods […], uz laika posmu līdz 31.12.2023. 

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], dzīvo […], Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums (10.12.2020.Nr.2.1.13/1526), kurā lūgts izskatīt 

jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē […], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, pagarināšanu.  
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 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 21.novembrī, pagarināts 2015.gada 

29.janvārī uz pieciem gadiem un 2020.gada 2.janvārī uz laika posmu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2020. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem ir 295.42 EUR.   

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 34. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1(Irēna 

Riežniece), NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], Rucava,  Rucavas pagasts, Rucavas 

novads ar […], uz laika posmu līdz 31.12.2021.  

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], dzīvo […], Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums (14.12.2020.Nr.2.1.13/1541), kurā lūgts izskatīt 

jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē […], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2020.gada 28.februārī uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2020. 

pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.   

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 34. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], Rucava,   Rucavas pagasts, Rucavas novads 

ar […], personas kods […], uz laika posmu līdz 31.12.2023.  

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

2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2.5. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 26.novembra lēmumā  

(protokols Nr.17; 4.14.) 

                                               (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Konstatēts, ka 2020.gada 26.novembra (lēmumā protokols Nr.17; 4.14.) Par dzīvokļa 

Rucavas novadā Dunikas pagastā izīrēšanu, lemjošā daļā pie 2.punkta ieviesusies pārrakstīšanās 

kļūda datumā, tādējādi nepieciešams šo kļūdu izlabot.   

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

Administratīvā procesa likuma 72. pantu pirmo daļu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes 

lēmuma (protokols Nr.17, 4.14.) lemjošās daļas 2.punktā izsakot to šādi: Izīrēt trīsistabu 

dzīvokli […], Dunikas pagasts, Rucavas novads,  […], kopējā platība  62.9 m2.  

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

 

Pēc priekšsēdētāja J. Vieta priekšlikuma tiek izskatīts papildjautājums 8.Par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], dzīvo […], Liepāja 

iesniegums (29.12.2020.Nr.2.1.13/1626), kurā lūgts izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma Nr.2.10.5-2016/4 adresē […], Dunikas pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 

31.12.2020.  

Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2016.gada 1.jūlijā. Pēc Rucavas novada domes Finanšu      

nodaļas sniegtās informācijas parādu pašvaldībai nav.  

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

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu un pārtraukt aprēķinu adresē […], Dunikas pagasts, 

Rucavas novads ar […], ar 2020.gada 31.decembri. 

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

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo, Finanšu analītiķe I.Reine, , Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna, Lauksaimniecības 

vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, Sociālā 

dienesta vadītāja D.Grenovska,  Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, juriste 

S.Zuļģe, izpilddirektors E.Bertrams) 

3.1. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 2021. gadam 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 

 Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam (turpmāk tekstā – programma) ir 

vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes, rīcību virzieni un pasākumu 

kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam 7 gadu periodam, atbilstoši novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskajiem mērķiem. Šie pašvaldības plānošanas 

dokumenti ir pamats Rucavas novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. 

Programma tika apstiprināta ar 2012. gada 28. septembra Rucavas domes lēmumu Nr.17.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 74. punktu, kuri nosaka, ka “ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 

programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 

programmas apstiprināšanai”, programma joprojām ir spēkā un ir nepieciešams aktualizēt 

programmas investīciju plānu 2021. gadam (turpmāk tekstā- plāns). Ministru kabineta noteikumu 
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Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punkts, kas 

nosaka, ka “Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības un investīciju plānu apstiprina 

ar domes lēmumu un ievieto pašvaldības mājaslapā”.  

 Attīstības nodaļa ir veikusi Investīciju plāna izvērtēšanu un 2021. gada aktuālās redakcijas 

izstrādi. 

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

Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1(Romārs 

Timbra), NOLEMJ: 

 Aktualizēt “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.-2018. gadam” Investīciju 

plānu līdz 2021. gadam (ieskaitot), saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā aktualizētā Investīciju plāna redakcija. 

 

3.2.Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošos nekustamos īpašumus secināts, ka  

1. nekustamais īpašums “Dižozoli” kadastra Nr. 64520050047, sastāvošs no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 64520050268 1,36 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000602249, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada 

teritorijas plānojumam, atrodas meža zemju teritorijā. 

2. Nekustamais īpašums “Mazlejnieki” kadastra Nr. 64520100290, sastāvošs no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 64520100289  3,28 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000605367, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada 

teritorijas plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā. 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu un “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, 

 Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

 Veikt īpašumu “Dižozoli” kadastra Nr.64520050047 Dunikas pagastā un “Mazlejnieki” 

kadastra Nr.64520100290, Dunikas pagastā, novērtējumu. 

1. Pēc novērtējuma saņemšanas juristei izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

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

 

3.3. Iesnieguma izskatīšana par piešķirtā pabalsta pārrēķināšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

       

            Izskata […] iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 11.12.2020., 

Nr.2.1.13/1536), kurā lūdz Rucavas novada domes sēdē pārskatīt 27.12.2019. Rucavas novada 
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domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22) un pārrēķināt ikmēneša pabalstu – starpību starp vecuma 

pensiju un divām minimālajām mēneša darba algām ar 2021. gada 1. janvāri, jo mainījies piešķirtās 

pensijas apmērs un minimālā darba alga. 

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

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 151 . panta pirmās daļas 2. 

punktu un ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

Piešķirt ikmēneša pabalstu […] - starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēnešalgām 537.77 euro ar 2021.gada 1.janvāri.  

 

3.4.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.707 “Grozījums Ministru kabineta 

2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas 

apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”” nosaka, ka 

ar 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga normālā  laika ietvaros alga ir 500 euro. 

Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020.  

(protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka ar 01.01.2021 minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir  500 

euro un veikt izmaiņas Rucavas novada pašvaldības  amatu sarakstā. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gadam ar veiktajām 

izmaiņām. 

 

3.5.Sikšņu pamatskolas direktores S.Malakauskas iesnieguma izskatīšanu 

par izmaiņām amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata Sikšņu pamatskolas direktores iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes 

kancelejā 11.12.2020.,Nr.2.1.13/1531;1532) ar lūgumu amatu sarakstā pārcelt vienu apkures/krāšņu 

kurinātāja un viena palīgstrādnieka amata vietu no Sikšņu pamatskolas uz Dunikas komunālo 

saimniecību un amata vietai “palīgstrādnieks” (Sikšņu pamatskola, ieraksts Nr.112)   mainīt datumu 

no 1.novembra uz 1.oktobri. 

Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020. 

(protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Pārcelt no Sikšņu pamatskolas vienu amata vietu “apkures/krāšņu kurinātājs” un 

“palīgstrādnieks” uz Dunikas komunālo saimniecību ar 01.01.2021. 

1. amata vietai “palīgstrādnieks” (Sikšņu pamatskola) ierakstā Nr.112 mainīt datumu no 01.11. 

uz 01.10. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gadam ar veiktajām 

izmaiņām. 

https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
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No sežu zāles iziet A.Rolis 

 

3.6.Sociālā dienesta vadītājas D.Grenovskas iesnieguma izskatīšana 

par izmaiņām amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analīķe I.Reine) 

 

 Izskata Sociālā dienesta vadītājas D.Grenovskas iesniegumus (reģistrēts Rucavas novada 

domes kancelejā 18.12.2020.,Nr.2.113/1582,1583) ar lūgumu : 

- sociālam darbiniekam mainīt likmi no 0.8 uz 1.0 likmi; 

- sociālam darbiniekam mainīt likmi no 0.8  uz 0.5 likmi; 

- sociālam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem mainīt likmi no 0.5 uz 0.6 likmi. 

Kopējais likmju skaits nemainās un papildus līdzekļi nav nepieciešami. 

- Likvidēt amata vietu “lietvede” ( atalgojums mēnesī 100.80 euro ) un izveidot  amata 

vietu “aprūpētājs” Dunikas pagastā ar 0.5 likmi un atalgojumu mēnesī 250 euro. 

Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020.     

(protokols Nr.17) ieteikumu, 

Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020. 

(protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Sociālajam darbiniekam (ieraksts Nr.86) mainīt likmi no 0.8 uz 1.0 likmi ar 

atalgojumu mēnesī 700 euro ar 01.01.2021. 

1. Sociālajam darbiniekam (ieraksts Nr.87) mainīt likmi no 0.8 likmes uz 0.5 likmi ar mēneša 

darba algas likmi 700 euro un atalgojumu mēnesī 350.00 euro ar 01.01.2021, 

2. Sociālajam darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem  mainīt likmi no 0.5 likmes uz 0.6 

likmi ar mēneša darba algas likmi 700 euro un atalgojumu mēnesī 420.00 euro ar 

01.01.2021. 

3. Likvidēt amata vietu “lietvede” ar 0.2 likmi un mēneša darba algas likmi 504 euro un 

atalgojumu mēnesī 100.80 euro ar 01.01.2021. 

4. Izveidot  amata vietu “aprūpētājs” Dunikas pagastā (amatu saimēm/ apakšsaimēm un 

līmeņiem atbilstošo mēnešalgu grupu 4, ar mēnešalgas maksimālo apmēru 705 euro un   

profesijas kods – 5322 02) 0.5 likmi ar mēneša darba algas likmi 500 euro un atalgojumu 

mēnesī 250.00 euro ar 01.01.2021.  

5. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gadam ar veiktajām 

izmaiņām. 

 

3.7.Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

 Izskata jautājumu par juridisku, fizisku personu bezcerīgo parādu norakstīšanu. 

Civillikuma 1401.pantā ir noteikts saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai- 

parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir mantiska vērtība un 

1402.pants paredz, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, 

vai pēc likuma.  

Saskaņā ar Civillikuma 1893.pantu saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās pienācīgi 

neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā, savukārt 1895.pants nosaka, ka visas saistību tiesības, 
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kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki 

termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.  

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī 

citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.  

Saskaņā ar Civillikuma 1902. un 1905.pantu tiesības izlietošana, ceļot prasību tiesā, pārtrauc 

noilgumu, pie kam jau notecējušais laiks vairs nav ieskaitāms un sāk tecēt jauns noilguma termiņš. 

Atgādinājums parādniekam pārtrauc noilgumu. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, parāds ir atzīstams par 

bezcerīgu, pamatojoties uz Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu un parāda 

piedziņas neiespējamību, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un norakstāms zembilancē. 

Pamatojoties uz Civillikuma 1893., 1895., 1902., 1905.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu,  

debitori atzīstami par bezcerīgiem, jo: 

1) Debitoru prasījums nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta neizpildāmības dēļ, 

t.i., debitori neatbilst prasībām dokumentu trūkuma dēļ, jo no 2007.gadā līdz 2014.gadam 

netika noslēgti līgumi. 

2) Varbūtējas izmaksas, kas varētu rasties saistībā ar minētajiem parādiem ir šādas: saskaņā ar 

Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.983 ‘’Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība’’ 

13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz 

parāda summu un ir 75.84 euro (valsts nodeva – 71.14 euro, ar lietas izskatīšanu saistīti 

izdevumi – 4.70 euro), kas ir būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt piedziņu procesu nav 

ekonomiski izdevīgi. 

 Ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas  

 22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5(Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

1(Romārs Timbra), NOLEMJ: 

Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādu debitoru parādu: 

 

Nr. Parādnieks Parāda summa Pamatojums 

1 Kurzemes drošības 

serviss, SIA 

 

317.19EUR Parāds, kas radies 

2015.gada laikā. 

Uzņēmums 

likvidēts 

11.01.2016. 

2 SK Veikals, SIA 7982.13EUR Parāds, kas radies 

2016.gada laikā. 
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Uzņēmums 

likvidēts 

05.09.2018. 

3. SIA ‘’Filigran’’ 7.11EUR Parāds, kas radies 

20.08.2014. 

Dokumentācijas 

trūkumu dēļ 

parāda piedziņa 

nav lietderīga un 

iespējama.  

4. […] 636.85EUR Parāds par 

degvielas patēriņu, 

kas radies 2015.-

2016 gada laikā. 

Dokumentācijas 

trūkumu dēļ 

parāda piedziņa 

nav iespējama.  

 Kopā: 8943.28 EUR  

 

 

1. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Betramam 
 

Sēžu zālē atgriežas A.Rolis 

 

3.8. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 2020.gada 23.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.10, 1.17.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Mauriņi 2”, kadastra Nr. 64520110050, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64520110050, 

reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000600965, sastāv no neapbūvētas 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520110050, ar kopējo platību 6,1 ha.  
2020.gada 22.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 

2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.15; 3.4.), ar kuru tika nolemts nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti izsoles noteikumi. 

2020.gada 2.decembrī notika nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64520110050, izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrēts dalībnieks.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks: SIA “Otanki Farming”, reģistrācijas numurs 42103078188, 

adrese ”Dzirnavnieks”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475, nosolīja minēto nekustamo 
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īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) un 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu – EUR 17212.00 (septiņpadsmit 

tūkstoši divi simti divpadsmit euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. punktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 

desmit darba dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā Rucavas novada 

pašvaldības kontā nosolītā nekustamā īpašuma cena, atskaitot no tās iemaksātā nodrošinājuma 

summu. 

Izsoles uzvarētājs domes norēķinu kontā 2020.gada 29.oktobrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 

1691.20 EUR un 2020.gada 15.decembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 15520.80 EUR. 

Līdz ar to SIA “Otanki Farming”ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma maksu - EUR 

17212.00 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti divpadsmit euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles 

noteikumu 5.4.punktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus. 

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

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

kā arī ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 2.decembra nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110050, izsoli par notikušu un apstiprināt tās 

rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Otanki Farming”, reģistrācijas numurs 42103078188, 

adrese ”Dzirnavnieks”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475, ar pirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Otanki Farming”, reģistrācijas numurs 42103078188. 

 

Pielikumā: 2020.gada 2.decembra izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.9. Par nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, atsavināšanu 

otrā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe ) 

 

 2020.gada 23.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.10, 1.17.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Baltalkšņi”, kadastra Nr. 64520110111, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110111, 

reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha.  
2020.gada 22.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.15; 3.5.), ar kuru tika 

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

noteikumi. 

2020.gada 2.decembrī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110111 

izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 30.novembra pulksten 16.00 

nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 6.1.1.punktu izsole 

atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja nekustamā 

īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu 

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

ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 

kā arī  ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

22.12.2020.  (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520110111, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 2.decembra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

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

izsoles sākumcenu (EUR 4812,00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 4330,00 (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro) un 

apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110111, otrās izsoles noteikumus. 

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110111, izsoles  komisijai 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

3.10. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Par krīzes 

pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā 

 ar Covid-19” apstiprināšanu 

(Ziņo Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 

 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 

1.apakšpunktā noteikts, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-

19 izplatību, vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei 

(personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. 

panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 Rucavas novada pašvaldības 2017.gada 28. decembrī apstiprinātajos saistošajos noteikumos 

Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā” 19.2. punktā noteikts, ka pabalstu krīzes situācijā var 

saņemt, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un tā pati nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsta apmērs ne 

vairāk kā 100 euro uz personu gadā. 

Taču šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes 

situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēl saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru, 

kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta 
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pirmo, otro un trešo daļu un ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās 

komitejas 22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Par krīzes 

pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību” . 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

 
No sežu zāles iziet R.Timbra 

 

3.11. Par Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāju 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Saskaņā ar 2009.gada 17.jūlija Rucavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 

"Rucavas novada pašvaldības nolikums" domes vadošie un pašvaldības iestāžu vadošie darbinieki 

darbā var tikt pieņemti konkursa kārtībā. Izsludinot konkursu, dome izveido konkursa komisiju ne 

mazāk kā trīs cilvēku sastāvā. 

Saskaņā ar 2020. gada 24.septembrī apstiprinātā Rucavas tradicionālā kultūras centra nolikuma 3.1. 

punktu kultūras centru vada vadītāju amatā ieceļ dome. 

Ar 04.11.2020. rīkojumu Nr.2.1.5/D-117 tika izveidota komisija tradicionālās kultūras centra 

vadītāja (-as) amata kandidatūru izvērtēšanai šādā sastāvā: izpilddirektors Edgars Bertrams, 

deputāte, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Līga Jaunzeme un deputāte Antra 

Ate, kurai tika uzdots izvērtēt tradicionālās kultūras centra vadītāja (-as) pretendentu iesniegtos 

dokumentus saskaņā ar sludinājumā minētajām prasībām, novērtēt pretendentus darba intervijas 

laikā un izvēlēties visatbilstošākās kandidatūras, vakantajam amatam, virzīšanai uz izvērtēšanas 

2.kārtu. 

Konkursa kārtība pieteicās viens pretendents. Edmunda Aizkalna profesionālā kompetence 

apliecina, ka ir atbilstošs kandidāts veicamajam amatam. Pretendenta izvērtēšanas komisija, kuras 

sastāvā ir Antra Ate, Edgars Bertrams, Līga Jaunzeme, 2020. gada 25. novembrī nolēma virzīt 

apstiprināšanai Edmundu Aizkalnu Tradicionālās Kultūras centra vadītāja amatā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, saskaņā ar Rucavas 

tradicionālā kultūras centra nolikuma 3.1. punktu un ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un 

medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020. (protokols Nr.17) ieteikumu, 

 RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR –5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1(Andis Rolis), 

NOLEMJ: 

 Iecelt Edmundu Aizkalnu  Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāja amatā. 
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3.12. Par medību tiesību nomas piešķiršanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 Rucavas novada domē saņemts biedrības “Mednieku klubs “Liekna””, adrese Pļavu iela 68, 

Liepāja, LV-3411, iesniegums, kurā lūgts iznomāt medību tiesības pašvaldības īpašumā “Plūdoņi”, 

Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840040041, platība - 3.8 ha. 

Saskaņā ar 2017.gada 26.oktobra noteikumu “Rucavas novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas noteikumi” 4.punktu informācija,  ka pašvaldība iznomā medību tiesības pašvaldības 

īpašumā “Plūdoņi”, Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840040041, platība 

- 3.8 ha, divas nedēļas tika izvietota pie pašvaldības informācijas stenda un pašvaldības interneta 

mājas lapā. 

Rucavas novada domē saņemts biedrības “Mednieku klubs “Duvzares kurši””, adrese “Selgas”, 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, iesniegums, kurā lūgts iznomāt medību tiesības izsludinātajā 

pašvaldības īpašumā “Plūdoņi”, Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra 

Nr.64840040041, platība - 3.8 ha. 

Atbilstoši noteikumiem “Rucavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

noteikumi”, viens no pretendentu izvērtēšanas kritērijiem medību tiesību nomas pašvaldības medību 

platībās piešķiršanai ir - medību kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir 

deklarējuši Rucavas  novada pašvaldības administratīvā teritorijā un kuram ir Valsts meža dienesta 

meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Rucavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā, ka pašvaldībai nav pieejama informācija par medību 

kolektīva biedriem, lai izvērtētu medību tiesību nomas pretendentus atbilstoši noteikumiem, tika 

lūgts atsūtīt informāciju par medību kolektīva biedru deklarēto dzīvesvietu, pret ko iebilst medību 

kolektīvi. 

 Izvērtējot pretendentus atbilstoši noteikumu “Rucavas novada pašvaldības medību tiesību 

nomas piešķiršanas noteikumi” 3.punktam, medību tiesību nomas pašvaldības medību platībās 

pirmtiesība, ievērojot prioritāro secību ir biedrībai “Mednieku klubs “Duvzares kurši””. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2. punktu un Medību likuma 1. panta 9. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu 

Nr. 421 „Medību noteikumi” 13. un 14. punktu, kā arī ņemot vērā apvienotās finanšu un sociālās un 

medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 22.12.2020.  (protokols Nr.17) ieteikumu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – 1(Andis Rolis); ATTURAS – 1(Andis Bārdulis), 

NOLEMJ: 

 Iznomāt medību tiesības un slēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību “Mednieku klubs 

“Duvzares kurši””, reģistrācijas Nr.40008298188, juridiskā adrese: “Selgas”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, par pašvaldības īpašumu “Plūdoņi”, Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra Nr.64840040041. 

 
Sēžu zālē atgriežas A.Rolis 

 

3.13.  Par noteikumu „Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka publiskas 

personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus 

par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku 

pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, 

kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi). 

 Ņemot vērā, ka medību tiesību norisi nereglamentē neviens normatīvais akts, lietderīgi ir 

noteikt iekšējo kārtību, kas noteiktu, kādā piešķiramas medību tiesības medīt pašvaldības zemes 
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vienībās. Rucavas novada dome 2017.gada 26.oktobrī ir apstiprinājusi noteikumus “Rucavas 

novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”, kuros viens no pretendentu 

izvērtēšanas kritērijiem medību tiesību nomas pašvaldības medību platībās piešķiršanai ir - medību 

kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Rucavas novada 

pašvaldības administratīvā teritorijā un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu 

bāzē reģistrēts medību iecirknis Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ņemot 

vērā, ka pašvaldībai nav pieejama informācija par medību kolektīva biedriem, lai izvērtētu medību 

tiesību nomas pretendentus atbilstoši noteikumiem, tiek lūgta atsūtīt informāciju par medību 

kolektīva biedru deklarēto dzīvesvietu, pret ko iebilst medību kolektīvi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta pirmās daļas 

2. punktu, ievērojot Medību likumā un Medību noteikumos noteiktos pamatprincipus, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības noteikumus „Par medību tiesību nomas 

piešķiršanas kārtību”. 

2. Ar šo noteikumu apstiprināšanu zaudē spēku 2017.gada 26.oktobra noteikumi “Rucavas 

novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”. 

 

Pielikumā: Noteikumi „Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” 

 

3.14. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības 

budžeta grozījumus. 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus  

      (1.pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumus 

atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (2. pielikums) 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus  Nr.11/B „„Grozījumi Rucavas 

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

2020.gada budžetu””. 

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

laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

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

Rucavas novada pašvaldībā. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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No sēžu zāles iziet A. Bārdulis 

PAPILDUS LĒMUMPROJEKTI 

3.15.Par likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas” 2020.gada 

 pārskata apstiprināšanu 

  (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 Izskata likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas”, reģistrācijas numurs 

42103017959, 2020.gada pārskatu. Likvidējamai sabiedrībai ir tikai viens dalībnieks – Rucavas 

novada dome. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās deputāts Romārs Timbra.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta  pirmās daļas 

1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, 210.panta pirmās daļas 5.punktu, 

 RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5(Antra Ate, Daiga Ķēdže, 

Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas”, reģistrācijas numurs 

42103017959, 2020.gada pārskatu. 

Pielikumā: likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spīlas” 2020.gada pārskats. 

4. Par zvejas rīku limita sadalījumu komerciālai zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis, juriste S.Zuļģe) 
No sēžu zāles iziet R.Timbra 

 

4.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 2021.gadam 

komerciālai zvejai Rucavas novadā (informatīvs) 

 

 Rucavas novada dome ir saņēmusi iesniegumus no 7 juridiskajām personām un 35 

iesniegumus no privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2021.gadam. 

2020.gada 17.decembrī Rucavas novada domē notika sapulce, kurā komerciālie zvejnieki, kuri 

iesnieguši iesniegumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Baltijas jūrā Rucavas novada piekrastē 

2021.gadam, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” noteikto zvejas rīku skaita limitu sadalījumu 

Rucavas novadam, savstarpēji vienojās par zvejas rīku sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa 

zvejai: 
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Limits 

130 50 62 2 4000 45 10 10 3 

1. 

SIA “Virkavi 

R”  

8 1 2 0 0 8 1 0 0 
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2. 

SIA “Marlin-

11”  

48 25 4 0 0 17 0 0 0 

3. 
IK “Asarītis” 

15 0 0 0 0 10 1 3 0 

4. 

IK “Rucavas 

Segliņi” 

8 0 8 1 0 0 1 0 1 

5.   

SIA “Piestātne 

85” 

25 24 43 1 100 10 5 5 1 

6. 

SIA “Vētra 

SM” 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 

7. 
IK “Reķēni” 

0 0 5  500 0 0  1 

 

Komerciālai 

zvejai kopā 

piešķirts 

104 50 62 2 600 45 10 10 3 

  
Atlikums 

26 0 0 0 3400 0 0 0 0 

 

4.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālai zvejai 

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 180 zivju tīkli, no kuriem 

50 grunts tīkli izmantojami specializētai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 

30. jūnijam, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

 RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5(Antra Ate, Daiga Ķēdže, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 9 gab. (no kuriem 1 grunts tīkls izmantojams 

specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam) 

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 73 gab. (no kuriem 25 grunts tīkli izmantojami 

specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam) 

3. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 15 gab. 

4. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

5. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 49 gab. (no kuriem 24 grunts tīkli izmantojami 

specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam). 

6. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

7. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Sēžu zālē atgriežas A.Bārdulis 

 

4.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālai zvejai 

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 62 reņģu tīkli, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu tīkliem: 

 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 2 gab.  

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 4 gab.  

3. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 43 gab.  

5. IK "Reķēni ", reģ.Nr.42102042376, 5 gab. 

6. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

7. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz lucīšu murdiem komerciālai zvejai 

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 2 lucīšu murdi, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 
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Piešķirt zvejas nomas tiesības uz lucīšu murdiem: 

1. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 1 gab. 

2. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 1 gab.  

3. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālai zvejai 

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem:  

1. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 100 gab.  

2. IK "Reķēni ", reģ.Nr.42102042376, 500 gab. 

3. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem komerciālai zvejai  

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 45 akmeņplekstu tīkli, 

saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

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

un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 
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 RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6(Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz akmensplekstu tīkliem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 8 gab.  

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 17 gab.  

3. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 10 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 10 gab.  

5.  Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

6. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

  

4.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu 

 murdiem komerciālai zvejai  

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 10 apaļo jūrasgrunduļu 

murdi, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz apaļā jūrasgrunduļa murdiem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 1 gab.  

2. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 1 gab. 

3. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 1 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ. Nr. 42103059204, 5 gab.  

5. SIA “Vētra SM”, reģ. Nr.52103100211, 2 gab. 

6. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

7. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu stāvvadiem komerciālai zvejai  

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
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izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no - 10 reņģu stāvvadi, 

saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

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

un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu stāvvadiem; 

1. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 3 gab. 

2. SIA "Piestātne 85", reģ. Nr. 42103059204, 5 gab. 

3. SIA “Vētra SM”, reģ. Nr.52103100211, 2 gab. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālai zvejai 

 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 3 zivju vadi, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju vadiem: 

1. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 1 gab. 

2. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 1 gab.  

3. IK "Reķēni ", reģ.Nr.42102042376, 1 gab. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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4.10.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā IK “Reķēni” 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts IK “Reķēni”, reģistrācijas Nr. 421020423756, 

adrese „Jaunprieduļi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, iesniegums (10.11.2020. Nr.2.1.13/13), kurā 

lūgts, piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā Rucavas novadā uz 10 (desmit) zivju 

murdiem 2021.gadam. 

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

likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.3 punktu, 3. 

pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumu, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

29.12.2020. (prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz 10 (desmit) zivju murdiem 2021.gadam IK 

“Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

3. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5.Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis, juriste S.Zuļģe) 

 
Sēžu zālē atgriežas R. Timbra 

 

5.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) 

 

 Saskaņā ar 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” (turpmāk “Kārtība”), lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas 

rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē 

vai Dunikas pagasta pārvaldē iesniegums līdz katra gada 20.novembrim. Pieprasījumu uz zivju 

tīkliem pašpatēriņa zvejai iesniegušas 27 personas, uz reņģu tīkliem 17 personas, uz zivju 

āķiem 5 personas: 

 

Nr

.p.

k. 

Nomnieks Personas kods Zivju tīkli Reņģu tīkli Zivju āķi 
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1. […] […] 1   

2. […] […] 1 1  

3. […] […] 1   

4. […] […] 1 1  

5. […] […] 1 1  

6. […] […] 1   

7. […] […] 1   

8. […] […] 1   

9. […] […] 1  100 

10. […] […] 1 1  

11. […] […] 1 1  

12. […] […] 1 1  

13. […] […] 1 1  

14. […] […] 1   

15. […] […] 1   

16. […] […] 1   

17. […] […] 1 1 100 

18. […] […] 1 1  

19. […] […] 1 1  

20.  […] […] 1 1  

21. […] […] 1 1  

22.  […] […] 1 1 100 

23. […] […] 1 1  

24. […] […] 1 1 100 

25.  […] […] 1 1  

26. […] […] 1 1 100 
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5.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 22.punktā nepiedalās J.Veits. 

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

likuma   5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 180 zivju tīkli, no kuriem 

50 grunts tīkli izmantojami specializētai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. 

jūnijam, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

       […] 

Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5.3. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

 

 Rucavas novada domes kancelejā 2020.gada 27.novembrī saņemts […], personas kods […], 

iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.13/1429), kurā lūgts  piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas 

jūras piekrastē Rucavas novadā pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam uz zvejas tīklu. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

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

5.punktu iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nākamajam gadam jāiesniedz līdz katra 

tekošā gada 20.novembrim. […], iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.13/1429) saņemts Rucavas 

novada domē pēc 5. punktā noteiktā termiņa – 2020.gada 27.novembrī. 

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

5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 

un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, ņemot vērā, ka iesniegums iesniegts pēc 

27. […] […] 1   

Kopā 27 17 500 
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noteiktā termiņa, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīklu pašpatēriņa zvejai […], personas kods […] 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5.4.Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 

 

 Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, ka pantā minētās rūpnieciskās zvejas tiesības 

var izmantot, ja attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa 

rūpnieciskajai zvejai.  

Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka, iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai 

komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, 

ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis 

iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā 

pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru 

deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

Lai nodrošinātu Zvejniecības likuma 7. panta sestās daļas prasības par prioritātes piešķiršanu 

komercsabiedrībām vai individuālajiem komersantiem, pēc zvejas rīku limitu sadales komerciālajai 

zvejai tiek sadalīti atlikušie zvejas rīku limiti pašpatēriņa zvejai- 26 zivju tīkli, 0 reņģu tīkli, 3400 

zivju āķi.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 13. punktā nepiedalās J.Veits.  

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

5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 

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

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

[…] 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

5.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 

 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās deputāts J.Veits.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 

5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 

17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, no kuriem 

500 āķi piešķirti komerciālajai zvejai, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, 

vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai: 

[…] 

 

Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

 

 Rucavas novada dome ir saņēmusi 8 iesniegumus no privātpersonām par zvejas nomas 

tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 2021.gadam. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās J.Veits.  

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

5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 

3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, 

saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

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

un personīgajiem iesniegumiem, ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) ieteikumu, 

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

Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā: 

[…] 

Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

6. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

 

 Pamatojoties uz 30.11.2009.Ministru kabineta noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur 

redzams, ka Rucavas novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, kā arī ņemot vērā, ka pēc zivju āķu 

sadalījuma saskaņā ar 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, nav izņemti 2900 zivju āķu, ņemot vērā 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 29.12.2020.(prot.Nr.15) 

ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Ievietot sludinājumu Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv un informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis” aicinot piekrastes zvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju 

āķiem 2021. gadam, Rucavas novada domē iesniegt iesniegumus par zivju āķu piešķiršanu.  

2. Pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss 

Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 

 

7.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 Izskata jautājumu par amata vietas “apkopēja” (Komunālā daļa) likmes maiņu no 0,75  uz 

1.0 likmi, jo ir nepieciešams ar 01.01.2021. uzkopt arī Tūrisma informācijas centru, adresē “Centra 

Dzirnavas” , kā arī pašvaldības policijas telpas. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.13) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Amata vietai “apkopēja”( Komunālā daļa ) mainīt likmi no 0,75 uz 1.0 likmi, nosakot 

mēneša darba algas likmi 500 euro, ar atalgojumu mēnesī 500 euro ar 01.01.2021. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajām izmaiņām. 

 

8.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

Pēc priekšsēdētāja J. Veita priekšlikuma jautājums  tiek izskatīts pēc 2.5. punkta 

 

9.Par nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

 

 2020.gada 26.novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.17, 1.21.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Jaunbalčēni”, kadastra Nr. 64840130099.  

Nekustamais īpašums “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840130099, 

sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840130097 4,05 ha platībā, reģistrēts Rucavas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000606878, nav iznomāts. Atbilstoši spēkā esošam 

Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku (L2) zemju teritorijā . 

http://www.rucava.lv/
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Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr. 40003518352, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma, kas atrodas “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 28.novembrī ir EUR 14800.00. Izdevumi par 

nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 199.65. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

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

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

īpašuma “Jaunbalčēni”, kad. Nr. 64840130099, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek 

pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, 

noapaļojot uz veseliem euro, EUR 15000.00 apmērā. 

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

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130099, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

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

64840130099 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 15000.00 (piecpadsmit 

tūkstoši euro). 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130099, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130099, 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: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130099, izsoles noteikumi uz 15lp. 
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Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par izdarīto 2020. gadā un par projektu izpildi 2021. 

gadā. 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits informē deputātus par minimālās algas paaugstināšanu un 

administratīvi teritoriālās reformas procesu 2021.gadā. 
 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.40 

Protokola pielikumā:  Rucavas novada domes lēmumi. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                                                                                                   Jānis Veits 

                     29.12.2020.  

 

      Sēdes protokolētāja                                                                                                     Anna Ančenko                  

                                29.12.2020. 

 


