
 
 

     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 26. novembrī                                                                                              Nr.17 

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, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Romārs Timbra (pamatdarba dēļ), Gundega Zeme (pamatdarba dēļ),  

Daiga Ķēdže (slimības dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Anna Ančenko, izpilddirektors Edgars Bertrams, juriste Santa 

Zuļģe, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija 

Kaunese, finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, tūrisma organizatore Natālija Grauduže  

 

Piedalās:   

[…], […] 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

 

 

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 
1.1. Par detālplānojuma  nekustamam īpašumam “Bagātnieki” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

1.2. Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Jaunkriši”, “ Jūrēni”, “Liepēni”, “Pinos”, 

“Kates” un “Skaras”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā  atcelšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Saulkrasti” sadalīšanu  

1.4. Par nekustamā īpašuma „Celmlauži” sadalīšanu  

1.5. Par nekustamā īpašuma „Brastiņi” sadalīšanu  

1.6. Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu  

1.7. Par nekustamā īpašuma „Kāpas” sadalīšanu  

1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Ķišķi”  

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu „Jaunsildegas” 

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.18. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

1.19. Par 2020.gada 22. oktobra Domes lēmuma 1.18. (prot.Nr.15) papildināšanu 

1.20. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 22.oktobra lēmumā 1.16 

1.21 .Par īpašuma novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

 

 3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

 (Ziņo tūrisma organizatore N.Grauduže) 
 

3.1. Par  Ziemassvētku noformējumu konkursa „Lai top mūsu svētki visgaišākie”  nolikuma 

apstiprināšanu 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, juriste S.Zuļģe, finanšu analītiķe I.Reine, 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

4.1. Par parāda norakstīšanu Rucavas novada mirušai personai   

4.2. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

4.3. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

4.4. Par izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 
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4.5. Par nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

4.6. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64840080213, atsavināšanu otrā izsolē 

4.7. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

4.8. Par nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

4.9. Par suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku pārdošanas cenu Rucavas novada tūrisma 

informācijas centrā 

4.10. Sabiedrības veselības un sociālās atbalsta biedrības “ABSINTE” iesnieguma izskatīšana 

par līdzfinansējuma nodrošināšanu  

4.11. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

4.12. Par nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 

m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai,  izsoles rezultātiem 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 26.novembra sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4.13.  Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

4.14. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

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

4.15. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis”  

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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

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

NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 26.novembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4.13.  Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)  

4.14. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

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

4.15. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

(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 detālplānojuma  nekustamam īpašumam „Bagātnieki”, izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgāskomitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 
 

 Rucavas novada dome 16.09.2020 saņēmusi  no […], […] un […], pilnvarotās personas 

[…] iesniegumu (reģistrēts ar kārtas Nr.2020/2.1.13/1106) ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Bagātnieki” (kadastra Nr. 6484 011 

0167) Rucavas pagasts, Rucavas novads, apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un 

izstrādes vadītāju. Iesniegumam pielikumā pievienotas ģenerālpilnvaras, izdruka no Rucavas 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, zemesgrāmatu kopijas un zemes robežu plāna kopija.   

 Rucavas novada dome 24.09.2020 nosūtījusi vēstuli īpašnieku pilnvarotai personai […] ar 

lūgumu iesniegt precizētas ģenerālpilnvaras. Iesniegtās ģenerālpilnvaras nedod tiesības pilnvarotai 

personai uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumā “Bagātnieki”, Rucavas pagasts, Rucavas novads. 

Rucavas novada dome 22.10.2020 saņēmusi no […], […] un […], iesniegumu (reģistrēts ar kārtas 

Nr. 2020/2.1.13/1227) ar lūgumu pieņemt lēmumu   par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamajā īpašumā “Bagātnieki” (kadastra Nr. 6484 011 0167) Rucavas pagasts, Rucavas 

novads.   

Detālplānojuma mērķis - Precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus 

atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas  

(PT2*). 

Detālplānojuma teritorijā plānot: 

1) izvietot dzīvojamo apbūvi, tūrisma un atpūtas objektu apbūvi izmitināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanai, izvietojot 5-8 vasaras atpūtas mājas; 

2) teritorijas infrastruktūru: piebraucamos ceļus, gājēju maršrutus un inženierapgādes tīklus; 

3) noteikt aizsargjoslas, servitūtus un citus aprobežojumus saistībā ar pieguļošajiem 

autoceļiem un blakus esošajiem zemes īpašumiem. 

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

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam”  īpašumam “Bagātnieki” ir viens 

funkcionālais zonējums. Īpašums atrodas  dabas teritorijā Papes ciemā Tūrisma un rekreācijas 

apbūves teritorijas  (PT2*). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  38., 39., 39.1., 

96., 98., 99., 102., un 132. punktu, un  Rucavas novada domes 31.05.2013. Saistošajiem 

noteikumiem Nr.7 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” sadaļas 

“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 169. punktu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam  īpašumam „Bagātnieki” (kad. Nr.6484 

011 0167), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0091, Papē,  Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada domes teritorijas 

plānotāju.  
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3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam 

„Bagātnieki” (kad. Nr.6484 011 0167)  Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (pielikums 

Nr. 1).  

4. Slēgt līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem […], […] un […] par 

detālplānojuma izstrādi (pielikums Nr.2).  

5. Detālplānojuma izstrādātājam līdz 2020.gada 30.decembrim iesniegt pašvaldībā 

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

attīstības plānošanas dokumentiem” 7. nodaļā minētajām prasībām. 
 

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 detālplānojuma nekustamiem īpašumiem 

“Jaunkriši”,  “ Jūrēni”,  “Liepēni”,  “Pinos”,  “Kates” un “Skaras”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā  atcelšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

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

 

Rucavas novada dome vadot vietējās plānošanas dokumentus – detālplānojumus – teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk tekstā TAPIS) secinājusi, ka uz šo brīdi spēkā 

ir divi detālplānojumi, kuri izstrādāti nekustamajiem īpašumiem “Jaunkriši”, “Jūrēni”, “Liepēni”, 

“Pinos”, “Kates” un “Skaras”.   

Viens detālplānojums apstiprināts ar Rucavas pagasta padomes 21.06.2007. gada lēmumu 

Nr. 6 “Par Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, “Liepēni”, 

“Kates”, “Jaunkriši”, “Skaras” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”. 

Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti kā 

Rucavas pagasta pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.13.  

Otrs detālplānojums apstiprināts ar Rucavas novada domes 23.05.2019. gada lēmumu Nr. 7 

“Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” 

un “Skaras” 2. redakcijas apstiprināšanu”.   

Rucavas novada dome ir Rucavas pagasta padomes un Dunikas pagasta padomes  tiesību 

pārņēmēja Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā. 

      Sakarā ar to, ka vienlaicīgi nevar būt vienai teritorijai spēkā esoši divi detālplānojumi, Rucavas 

novada dome, ierosina atcelt  Rucavas pagasta padomes 21.06.2007. gada lēmumu  Nr. 6 “Par 

Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, “Liepēni”, “Kates”, 

“Jaunkriši”, “Skaras” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un  

21.06.2007. saistošos noteikumus Nr. 13.   

Ierosinājuma pamatojums - detālplānojums izstrādāts 2007. gadā. Šobrīd spēkā esošais   

“Rucavas novada teritorijas plānojums 2013-2025. gadam”, pieņemts 2013. gada 30. maijā. 

Detālplānojums, kurš apstiprināts 2019. gadā izstrādāts, ievērojot jaunākos un aktuālākos 

normatīvos aktus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības 

plānošanas likums” 29.pantu un „Administratīvā procesa likuma” 83.panta pirmo daļu, 

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

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

NOLEMJ: 

       Izdot saistošos noteikumus Nr.10 „Par Rucavas pagasta padomes 2007.gada 21.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.13. „Par  Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, 
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“Liepēni”, “Kates”, “Jaunkriši”, “Skaras” detālplānojuma grafisko daļu un  teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 

1.3.Par nekustamā īpašuma “Saulkrasti” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

(22.10.2020.Nr.2.1.13/1239), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […], kadastra Nr. […], 

Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu […], piešķirt jaunu nosaukumu […], noteikt zemes lietošanas mērķi un 

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

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no nekustamā īpašuma […] kad.Nr. […] Rucavas 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 […] Rucavas 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 lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

7. Īpašumā […] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] platība 1,8 ha noteikt 

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

- NĪLM kods 0101. 

8. Īpašumā […] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] platība 4,8 ha noteikt 

zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

- NĪLM kods 0201. 

 

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 nekustamā īpašuma „Celmlauži” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

(17.11.2020.Nr.2.1.13/1364), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […], Rucavas pagastā. 

Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […] un […], piešķirt jaunu nosaukumu […] noteikt zemes lietošanas mērķi  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 
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„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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no nekustamā īpašuma […] Rucavas pagastā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem […] un […]; 

2. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […] un […] piešķirt jaunu 

nosaukumu […]; 

3.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  […] un […] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Īpašumā […] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […] platība 0,2 ha 

un […] platība 0,8 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

 

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

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

1.5.Par nekustamā īpašuma „Brastiņi”  sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

        Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], iesniegumu (09.11.2020.Nr.2.1.13/1296),  četrām 

zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […], piešķirt jaunu 

nosaukumu […], noteikt zemes lietošanas mērķi un atdalīt zemes vienību zemes ar kadastra 

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

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no nekustamā īpašuma […] Rucavas 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 […] Rucavas 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 lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

7. Īpašumā […], paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […] platība 2,75 ha un 

[…]  platība 1,17 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

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

1.6.Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

          Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], iesniegumu 09.11.2020.Nr.2.1.13/1296), kurā lūgts 

atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […],  Dunikas pagastā. Īpašums sastāv no četrām zemes 

vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […], piešķirt jaunu 

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

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

lietošanas mērķus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no nekustamā īpašuma […], 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 […], 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma […], […], Dunikas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […],; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – NĪLM kods 0201. 

10. Īpašumā […], paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […], 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. 

 

1.7.Par nekustamā īpašuma „Kāpas” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

(13.11.2020. Nr.2.1.13/1334), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […], Rucavas pagastā. 

Īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […], piešķirt jaunu nosaukumu […], noteikt zemes lietošanas mērķi.  
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 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no nekustamā īpašuma […], Rucavas 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 –  dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

- NĪLM kods 0501. 

4. Īpašumā […], paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […], […],  un  […], 

noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Īpašumā […], paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  […], noteikt zemes 

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

kods 0201. 

 

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

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

 

1.8.Par nekustamā īpašuma „Ķišķi” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata SIA “JAUNĀS IELAS” Reģ.Nr.42103038895, juridiskā adrese: Kuršu iela 17, 

Liepāja, iesniegumu (27.10.2020.Nr.2.1.13/1241), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Ķišķi”, kadastra Nr.64840140059, Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110097, piešķirt jaunu nosaukumu “Papes 

atpūtnieki”, noteikt zemes lietošanas mērķi un atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840110098, piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunupītes”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut SIA “JAUNĀS IELAS”, Reģ.Nr. 42103038895, atdalīt no nekustamā īpašuma 

„Ķišķi” kad.Nr.64840140059  Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840110097; 

2. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110097 piešķirt jaunu nosaukumu 

„Papes atpūtnieki”; 

3.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110097 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4.  Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ķišķi” kad.Nr.64840140059 Rucavas pagastā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110098; 
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5. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110098 piešķirt jaunu nosaukumu 

„Jaunupītes”; 

6.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  64840110098 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

7. Īpašumā “Ķišķi” paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840140059 platība 

7,3 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

 

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

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

 

1.9.Par nekustamā īpašuma „Jaunsildegas” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata SIA “LASKANA- MEŽS” Reģ.Nr.42103022771, juridiskā adrese: Brīvostas iela 

40, Liepāja, iesniegumu (16.11.2020.Nr.2.1.13/1354), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Jaunsildegas”, kadastra Nr.64840170017, Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes 

vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840170028, piešķirt jaunu 

nosaukumu “Kalnzemji”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. atļaut SIA “LASKANA- MEŽS”, Reģ.Nr. 42103022771, atdalīt no nekustamā īpašuma 

„Jaunsildegas” kad.Nr.64840170017 Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 64840170028; 

2. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840170028 piešķirt jaunu nosaukumu 

„Kalnzemji”; 

3.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  64840170028 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Īpašumā “Jaunsildegas” paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

64840170017 platība 7,6 ha un 64840160096 platība 4,29 ha, noteikt zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

 

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

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

 

1.10.Par nekustamā īpašuma  sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata […], deklarētā dzīvesvieta:[…], Liepāja, iesniegumu (29.10.2020.Nr.2.1.13/1257), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma […], Dunikas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  […], atdalot zemes gabalu 4,5 ha platībā. Atdalītai meža zemes vienības daļai piešķirt 

jaunu nosaukumu […], noteikt zemes lietošanas mērķi.  
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      Nekustamais īpašums […], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  […], 

platību 2,48 ha un  […],  platību 6,52 ha. 

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

daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas sakārtošanas 

un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts - zemes ierīcības projekts.  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļas 7.pantu 

un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā 

esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu,  

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

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

NOLEMJ: 

1. atļaut […], personas kods […], sadalīt nekustamā īpašuma […], kad.Nr. […], zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu […], kuras kopējā platība ir 6,52 ha, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu; 

2. atdalīt zemes gabalu 4,5 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

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

4. atdalītam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201; 

5. paliekošai zemes gabala daļai atstāt nosaukumu […], 

6. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

 

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

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

 

1.11.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

        Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (15.10.2020.Nr.2.1.13/1202), 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

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

– nav, NOLEMJ: 

       izbeigt zemes nomas līgumu ar […], uz zemes gabalu […], kad.apz. […], 0,06 ha platībā, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2020. 

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

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (22.10.2020.Nr.2.1.13/1228), 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

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

– nav, NOLEMJ: 

 izbeigt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […],  0,06 ha platībā, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2020. 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (03.11.2020.Nr.2.1.13/1276), 

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

            Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

izbeigt zemes nomas līgumus ar […], personas kods  […], uz zemes gabalu  […], 0,06 ha platībā, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2020. 

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

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

 

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

         Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (22.10.2020.Nr.2.1.13/1229), 

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

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

(ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās 

vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. Noteikumu Nr.735 

18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā 

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

dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku 

grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu 

piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa 

nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais 

pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600m2 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 600m2 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 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

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

apzīmējums  […],  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 30.novembrim. 

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā  4. 

 

1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (03.11.2020.Nr.2.1.13/1277), 

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. 
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 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 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar […], personas kods […], uz zemes gabalu […] 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 30.novembrim. 

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. 

 

1.16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

           Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (15.10.2020.Nr.2.1.13/1203), 

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

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

(ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās 

vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. Noteikumu Nr.735 

18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā 

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

dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku 

grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu 

piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa 

nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais 

pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 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 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 

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

apzīmējums […], 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 30.novembrim. 

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. 

 

1.17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

           Izskata […], deklarētā dzīvesvieta: […], Liepāja, iesniegumu (16.10.2020.Nr.2.1.13/1208), 

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. 
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 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 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, 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 30.novembrim. 

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. 

 

1.18.Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata SIA “Metrum” Liepājas biroja, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, 

iesniegumu (10.11.2020.Nr.2.1.13/1300), kurā lūgts noteikt zemes lietošanas mērķi zemes 

vienības daļai īpašumā “Skrandas”, kad.apz.64520120202, Dunikas pagastā, pamatojoties uz 

iesniegumam pievienoto zemes vienības daļas robežu plānu.  

Uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve.  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

– nav, NOLEMJ: 
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Zemes vienības “Skrandas” kadastra apzīmējums 64520120202 daļai ar kadastra apzīmējumu 

6452 012 0202 8003 (0,1904ha) noteikt zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve NĪLM kods 

- 0601. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.19.Par 2020.gada 22. oktobra Domes lēmuma 1.18. (prot.Nr.15) papildināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

           Izskata […], pilnvarotās personas […], iesniegumu (16.11.2020.Nr.2.1.13/1345), kurā lūgts 

piešķirt vēl papildus zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […], Dunikas pagastā, lai būtu 

pienākošie 8,4 ha zemes īpašuma tiesību atjaunošanai. 

Ar Rucavas novada Domes 2020.gada 22.oktobra lēmumu 1.18. […], jau nodotas īpašuma tiesību 

atjaunošanai zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem […], - 2,1ha, […], – 1,13ha, […], – 1,61ha 

un  […],  – 3,0ha. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz iesniegumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

       papildināt 2020.gada 22. oktobra Domes lēmuma 1.18.(prot.Nr.15) pirmo punktu ar piekto 

apakšpunktu izsakot to šādi: zemes vienību 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu […]. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.20.Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 22.oktobra lēmumā 1.16. (prot.Nr.15) 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Secināts, ka  2020.gada 22.oktobra lēmumā 1.16. (prot.Nr.15) ieviesusies pārrakstīšanās 

kļūda lemjošās daļas 1.punkta sarakstā 16. un 19. rindā, kuras nepieciešams dzēst no saraksta.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta 

pirmo daļu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

      dzēst 2020.gada 22. oktobra lēmumā 1.16.(prot.Nr.15) saraksta lemjošās daļas 1.punkta 

16.rindu (kadastra apzīmējums […]) un 19. rindu, (kadastra apzīmējums […]). 

 

1.21.Par īpašuma 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 

nekustamais īpašums “Jaunbalčēni” kadastra Nr.64840130099, sastāvošs no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 64840130097 4,05 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 
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zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000606878, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada 

teritorijas plānojumam, atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā. 

          Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.11.2020.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. veikt nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni” kadastra Nr.64840130099 novērtējumu. 

2. Pēc novērtējuma saņemšanas juristei izstrādāt izsoles noteikumus. 

 

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

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

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

 

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

iesniegums (16.11.2020.Nr.2.1.13/), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Rucavas pagastā. 

 2015.gada 23.jūlija domes sēdē Rucavas novada dome […] uzņēma Rucavas novada 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā vispārējā kārtībā (Protokols Nr.14, izraksts 2.1.). Pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro 

daļu un personīgo iesniegumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas […] personas kods. […], ar 

01.12.2020. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai 

 

Pēc priekšsēdētāja J. Vieta priekšlikuma tiek izskatīts papildjautājums 4.14. Par dzīvokļa 

Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu. 

 

4.14. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], personas kods […], deklarētā adrese […], 

Dunika, Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegums (25.11.2020. Nr.2.1.13/1410), kurā lūgts 

izskatīt jautājumu par dzīvokļa […] izīrēšanu Rucavas novada Dunikas pagastā. 

 […] 2020.gada 24.septembrī ir uzņemta Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā. 

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

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

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

telpu īri” 15.pantu, 27.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 2018.gada 

25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas 

novadā 11.7.1. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres aprēķinu adresē […], Dunika, 

Dunikas pagasts, Rucavas novads ar […], personas kods […], ar 2020.gada 20.decembri. 

2. Izīrēt trīsistabu dzīvokli […], Dunikas pagasts, Rucavas novads […], personas kods […], 

ar 01.01.2021., kopējā platība  62.9 m2.   

3. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē […], Dunikas pagasts, Rucavas novads, ar 

[…], personas kods […], uz laika posmu no 21.12.2020. līdz 31.03.2021. 

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

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

 

3.1.Par  Ziemassvētku noformējumu konkursa „Lai top mūsu svētki visgaišākie”  

nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo tūrisma organizatore N.Grauduže) 

  
 Rucavas novada pašvaldībā ir iecere izsludināt Ziemassvētku noformējumu konkursu 

„Lai top mūsu svētki visgaišākie” ar devīzi „Lai gaišs top ikviens novada stūrītis”.  

Ziemassvētku noformējumu konkursā aicināti piedalīties novada uzņēmēji un iedzīvotāji lauku 

un ciemu teritorijās. 

Konkursa mērķis ir veicināt Rucavas novada Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas 

radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes ciemu un lauku teritorijā, savienojot  

tradīcijas ar  novitātēm. Ar šādu aktivitāti ir vēlme veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada 

sapošanai, sagaidot gada nogales svētkus. 

Konkursam pieteiktās vietas tiks vērtētas 2 grupās. Pirmā grupa - ciema teritorijā labākais svētku 

noformējums. Otrā grupa - lauku teritorijā labākais svētku noformējums. 

Konkursam noformējuma darbus jāpiesaka no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 21. 

decembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu. Ikvienam būs iespēja pieteikt kandidātus arī Simpātijas 

balvas piešķiršanai.  

 Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks no 2020. gada 28. decembra līdz 2020. gada 

30. decembrim. Rezultāti tiks paziņoti sazinoties ar pretendentiem, ievietoti mājaslapā 

www.rucava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”. Konkursa 

uzvarētājiem tiks piešķirts pateicības raksts un pārsteiguma balva (dāvanu karte lielveikalā 

DEPO). Balvu fonds tiks organizēts no Dunikas tautas nama un Rucavas novada tūrisma 

informācijas centra budžeta.  

Lai noteiktu konkursa norisi un prasības pretendentiem, nepieciešams apstiprināt  Ziemassvētku 

noformējumu konkursa nolikumu. 

Nolikuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā (09.11.2020.prot.Nr.11, 3. 

punkts). Pēc komitejas sēdes veikti nepieciešamie labojumi un papildinājumi. 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

      Apstiprināt Ziemassvētku noformējumu konkursa „Lai top mūsu svētki visgaišākie” nolikumu. 

Pielikumā:  

Ziemassvētku noformējumu konkursa „Lai top mūsu svētki visgaišākie”  nolikums  uz 3 lpp. 

http://www.rucava.lv/
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4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, juriste S.Zuļģe, finanšu analītiķe I.Reine, 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

4.1. Par parāda norakstīšanu Rucavas novada mirušai personai 

( ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele ) 

 

 Rucavas novada domē konstatēts, ka […], personas kods […], ir izveidojies komunālo 

pakalpojumu maksas parāds par dzīvokli […] Rucavas novadā. Persona ir  mirusi 2020. gada 31. 

janvārī. Atbilstoši Rucavas novads Finanšu nodaļas sniegtajai informācijai, […] par dzīvokli […] 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz miršanas dienu parāds par komunāliem pakalpojumiem ir 

[…]. […] pēdējā deklarētā adrese bija […], Rucavas novadā. 

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

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punkta 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. 

 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 un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) 

ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt […], personas kods […], komunālo pakalpojumu parādu […] no Rucavas novada 

domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 

uzkrājumiem un norakstāms no bilances. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

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

 

4.2. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

 Izskata jautājumu par Sikšņu pamatskolas un bērnudārza, 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, 

kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki 

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

3) Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt dokumentu 

trūkumu dēļ, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: 

Nr. Parādnieks Parāda summa Pamatojums 

1 […] […] Parāds par ēdināšanu, 

kas radies pirms 

2012.gada, dokumentu 

trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav 

iespējama. 

2 […] […] Parāds par ēdināšanu, 

kas radies pirms 

2013.gada, dokumentu 

trūkuma dēļ parāda 
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piedziņa nav lietderīga 

un iespējama. 

3 […] […] Parāds par ēdināšanu, 

kas radies pirms 

2012.gada, dokumentu 

trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga 

un iespējama. 

4 […] […] Parāds par ēdināšanu, 

kas radies pirms 

2013.gada, dokumentu 

trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga 

un iespējama. 

 Kopā: […]  

 

2.  Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

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

 

4.3. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

  Izskata jautājumu par Nīcas mūzikas skolas Rucavas mācību punkta 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, 

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 
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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, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt dokumentu trūkumu 

dēļ (līgumi par mūzikas skolas pakalpojumu), parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes 

bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem, kā arī ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1.  Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādu debitoru parādu: 

Nr. Parādnieks Parāda summa Pamatojums 

1 […] […] Parāds par 

Mūzikas skolu, kas 

radies 2013.gada 

laikā, dokumentu 

trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav 

lietderīga un 

iespējama. 

 Kopā: […]  

  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

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

 

No sežu zāles iziet A.Rolis 
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4.4. Par izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

 Izskata jautājumu par  Rucavas un Dunikas  komunālo pakalpojumu, 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, 

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, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt dokumentu trūkumu 

dēļ , parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) 

parādiem izveidotajiem uzkrājumiem ,kā arī ņemt vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. 

(protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1.  Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: 
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Nr. Parādnieks Parāda summa Pamatojums 

1 […] […] Parāds par īri (15.mēn.). 

Aprēķins pārtraukts 2012.gada 

februārī, dokumentu trūkuma 

dēļ parāda piedziņa nav 

iespējama. 

2 […] […] Parāds par īri, kas radies pirms 

2008.gada, dokumentu trūkuma, 

un personas nerezidenta statusa, 

nezināmās  atrašanās vietas dēļ, 

parāda piedziņa nav lietderīga 

un iespējama. 

3 […] […] Parāds par īri […]EUR un 

komunāliem pakalpojumiem 

[…] EUR (4.gadi), kas radies 

pirms 2001.gada novembra, 

dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

4 […] […] Parāds par īri, kas radies 

2011.gada  jūnija mēnesī, 

dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

5 […] […] Parāds par īri […] EUR un 

komunāliem pakalpojumiem 

[…] EUR, kas radies pirms 

2005.gada 10.mēn., dokumentu 

trūkuma dēļ parāda piedziņa 

nav lietderīga un iespējama. 

6 […] […] Parāds par īri […] EUR un 

komunāliem pakalpojumiem 

[…] EUR (7.gadi), kas radies 

pirms 2007.gada aprīļa, 

dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

7 […] […] Parāds par īri (4.8 gadi), kas 

radies pirms 2007.gada marta, 
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dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

8 […] […] Parāds par īri (16.mēn.), kas 

radies pirms 2013.gada oktobra, 

kad tika pārtraukts aprēķins. 

Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

9 […] […] Parāds par īri (5.4 gadi), kas 

radies pirms 2007.gada augusta, 

kad tika pārtraukts aprēķins. 

Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

10 […] […] Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2009.gada. 

 Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

11 […] […] Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2009.gada. 

 Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

12 […] […] Parāds par īri […]EUR un 

komunāliem pakalpojumiem 

[…] EUR (3.mēn), kas radies 

2012.gada okt., nov., dec., 

dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

13 […] […] Parāds par īri no 2010.gada 

dec.,aprēķins pārtraukts 

2012.gada augustā. Dokumentu 

trūkuma dēļ parāda piedziņa 

nav lietderīga un iespējama. 
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14 […] […] Parāds par īri, kas radies pirms 

2010.gada dec., kad tika 

pārtraukts aprēķins. Dokumentu 

trūkuma dēļ parāda piedziņa 

nav lietderīga un iespējama. 

15 […] […] Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2012.gada. 

 Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

16 […] […] Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2010.gada.  

Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

17 […] […] EUR Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2010.gada.  

Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

18 […] […] EUR Parāds par komunāliem 

pakalpojumiem, kas radies 

pirms 2010.gada.  

Dokumentu trūkuma dēļ parāda 

piedziņa nav lietderīga un 

iespējama. 

 Kopā: […] EUR  

 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

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

 

4.5. Par nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8, 2.3.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Cinīši”, kad. Nr. 64520070001, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Cinīši”, kadastra Nr.64520070001, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64520070069 4,09ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 
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uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600528. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku 

zemju teritorijā (L2). 

2020.gada 24.septembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.13; 3.7.), ar kuru tika nolemts 

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

noteikumi. 

2020.gada 4.novembrī notika nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64520070001, 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 īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) 

un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - 11294.00 (vienpadsmit 

tūkstoši divi simti deviņdesmit četri 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 

1099.40 EUR un 2020.gada 4.novembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 10194.60 EUR. 

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

11294.00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri 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 Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 4.novembra nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520070001, 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 “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: 2020.gada 4.novembra izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

4.6. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64840080213, atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8, 2.3.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, un izstrādāt izsoles noteikumus. 
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Nekustamais īpašums “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

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

nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600551. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas 

savrupmāju apbūves teritorijā (DZS). 

2020.gada 24.septembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.13; 3.8.), ar kuru tika nolemts 

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

noteikumi. 

2020.gada 4.novembrī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840080213 

izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 2.novembra pulksten 16 nav 

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

atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

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

īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

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

procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

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

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

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

kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

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

64840080213, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 4.novembra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

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

izsoles sākumcenu (EUR 4294,00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 3865,00 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci 

euro) un apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840080213, otrās izsoles noteikumus. 

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

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840080213, izsoles  komisijai 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 

 

4.7. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.11, 3.4.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Jaunskujiņas”, kadastra Nr. 64840130096.  

Nekustamais īpašums “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra 

Nr.64840130096, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840130094 0,93 ha 

platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības 
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vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, nav iznomāts. Atbilstoši 

spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku (L2) zemju teritorijā . 

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 “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

tirgus vērtība 2020.gada 8.septembrī ir EUR 3200.00. Izdevumi par nekustamā īpašuma 

novērtēšanu kopā ir EUR 217.80. 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 

“Jaunskujiņas”, kad. Nr. 64840130096, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek 

pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, 

noapaļojot uz veseliem euro, EUR 3418.00 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 un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols 

Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130096, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

Nr. 64840130096 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 3418.00 (trīs 

tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro). 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130096, izsoles noteikumus. 

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

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130096, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā 

īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste Santa Zuļģe, kas 

ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā īpašuma “Jaunskujiņas” novirzīt izdevumu segšanai ar 

domes sēdes lēmumu.  

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130096, izsoles noteikumi uz 15lp. 
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4.8. Par nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā,  

Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.11, 3.4.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Pilieni”, kadastra Nr. 64520170072.  

 Nekustamais īpašums “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra 

Nr.64520170072, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64520170072 1,74 ha platībā, 

reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, 

Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, nav iznomāts. Atbilstoši spēkā 

esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku (L1) zemju teritorijā.  
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 “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, tirgus 

vērtība 2020.gada 8.septembrī ir EUR 5100.00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā 

ir EUR 217.80. 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 “Pilieni”, kad. Nr. 64520170072, 

nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai 

tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 5318.00 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 un ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pilieni”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170072, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

64520170072 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 5318.00 (pieci tūkstoši 

trīs simti astoņpadsmit euro). 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170072, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170072, 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. 
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6. Iegūtos līdzekļus no izsolē pārdotā īpašuma “Pilieni” novirzīt izdevumu segšanai ar domes 

sēdes lēmumu.  

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, kad. Nr. 64520170072, izsoles noteikumi uz 15lp. 

 

4.9. Par suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku pārdošanas cenu 

 Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

(Ziņo tūrisma organizatore N. Grauduže, priekšsēdētajs J.Veits) 

 

 Lūdzu apstiprināt pārdošanas cenu par Rucavas novada pašvaldības līdzekļiem 

iegādātajiem reprezentācijas priekšmetiem.  

Nr. Priekšmeta 

nosaukums 

Pasūtītais 

daudzums 

Izgatavošanas 

izmaksas par 1 

vienību 

Pārdošanas 

cena ar PVN 

par 1 vienību 

Vēlamā pārdošanas 

cena bez PVN    

( likme 21%) 

1.  Vienpusējs 

atslēgu 

piekariņš 

50 1,25 1,25 1.03 

2.  Divpusējs 

atslēgu 

piekariņš ar 

tumši zilu 

audumu 

10 3,00 3,00 2,48 

3.  Divpusējs 

atslēgu 

piekariņš ar 

tumši 

sarkanu 

audumu 

10 3,00 3,00 2,48 

4.  Cimdiņu 

magnētiņi 

(7,5x10cm) 

100 1,30 1,30 1,07 

5.  Ādas 

atslēgu 

piekariņi 

Dunika 
 

10 3,00 3,00 2,48 

6.  Magnēti 

Dunika, 

finieris 
 

10 2,50 2,50 2.07 
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7.  Galda 

karogs ar 

koka statīvu 

8 11,00 11,00 9.09 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta  pirmās daļas 14. punkta  apakšpunktu un 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt reprezentācijas priekšmetu pārdošanas cenu bez PVN : 

Nr. Priekšmeta nosaukums Pārdošanas 

cena bez 

PVN 

euro 

1.  Vienpusējs atslēgu piekariņš 1.03 

2.  Divpusējs atslēgu piekariņš ar tumši zilu audumu 2,48 

3.  Divpusējs atslēgu piekariņš ar tumši sarkanu 

audumu 

2,48 

4.  Cimdiņu magnētiņi (7,5x10cm) 1,07 

5.  Ādas atslēgu piekariņi Dunika 2.48 

6.  Magnēti Dunika, finieris 2.07 

7.  Galda karogs ar koka statīvu 9.09 

 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

 

4.10. Sabiedrības veselības un sociālās atbalsta biedrības “ABSINTE” iesnieguma 

izskatīšana par līdzfinansējuma nodrošināšanu  

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

 Izskata sabiedrības veselības un sociālās atbalsta biedrības “ABSINTE” iesniegumu par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu. Biedrība ir nolēmusi startēt LEADER projektu konkursā ar  

projektu 7617 euro apmērā, lūdzam rast iespēju no domes piedalīties projektā ar līdzfinansējumu 

1145 euro apmērā, kā pašvaldības atbalstu NVO. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 

multisensorais aprīkojums (interaktīvā grīda) Bērnu un jauniešu dienas centram “Purenītes”. 

Projekts jāiesniedz līdz 09.12.2020. Projekta īstenošana paredzēta  2021. gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu,  

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

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

NOLEMJ: 
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      Paredzēt  līdzfinansējumu 1145 euro apmērā sabiedrības veselības un sociālās atbalsta 

biedrībai  “ABSINTE” projekta  realizēšanai, kā pašvaldības atbalstu nevalstiskajai organizācijai.    

  

4.11. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Pēc finansistes I.Reine lūguma jautājums 4.11. tiek pārlikts pēc 4.15. jautājuma izsķatīšanas. 

 
Sēžu zālē atgriežas A.Rolis 

 

4.12. Par nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai,  izsoles 

rezultātiem 

(Ziņo juriste S.Zuļģe, priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 2020.gada 22.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par izsoli Rucavas novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 

628m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai”, ar kuru tika nolemts 

nodot iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

“Dzintarvēji” un sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6484 0110131, daļas ar kopējo 

platību 628m2 tirdzniecības vietai (saskaņā ar shēmu), kura iekļauj sevī ēdināšanu, bezalkoholisko 

un alkoholisko dzērienu tirgošanos, nomnieku noskaidrojot rakstiskā izsolē, apstiprināta nomas 

tiesību izsoles sākumcena – 117.93 EUR un izsoles noteikumi. 

2020.gada 12.novembrī notika pieteikumu atvēršana rakstiskai izsolei nekustamā īpašuma 

“Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

64840110131, nomas tiesību iegūšanai.  

Piedāvātā nomas maksa un līguma darbības termiņš: 

1. Biedrība “Radošā apvienība Paleciens” - 200.00 (6 mēneši), 

2. Ieva Stepanova - 250.00 (6 mēneši), 

3. SIA “BERTA A” - 225.00 (3 mēneši). 

Izsoles rezultāts - nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesības nosolījis izsoles 

dalībnieks Ieva Stepanova, piedāvājot visaugstāko nomas maksu - 250.00 EUR. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā 

daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, 

jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos 

paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Savukārt minētā likuma 

3.panta 2.punkts noteic, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 

par iespējami augstāku cenu.  

Ņemot vērā izsoles rezultātus un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

19.11.2020. (protokols Nr.12) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību izsoles rezultātus, 

nosakot par uzvarētāju Ievu Stepanovu, personas kods […] 
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2. Noslēgt nomas līgumu ar Ievu Stepanovu, personas kods […] uz nekustamā īpašuma 

“Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļu 628 m2 platībā, kadastra 

apzīmējums 64840110131. 

3. Noteikt nomas maksu 250.00 EUR bez PVN mēnesī, papildus maksājot likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt nomas līgumu līdz 2023.gada 31.oktobrim. 

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 

PAPILDUS LEMUMPROJEKTI 

4.13.  Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 Pamatojoties uz 2020.gada 24.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.680 “Par 

finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās   

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Rucavas novadam piešķirto naudu 665 euro atbalsta sniegšanai pedagogiem sadalīt 

sekojoši: 

1.1. 7.-.9.klašu pedagogiem attālinātā mācību darba nodrošināšanai: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai - 305 euro ( piemaksām 245 euro, VSAOI – 60 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 205 euro (piemaksām 165 euro, VSAOI – 40 euro) 

1.2. 1. – 6.klašu pedagogiem attālinātā mācību darba nodrošināšanai: 

1.2.1. Rucavas pamatskolai – 98 euro (piemaksām 79 euro, VSAOI –19euro) 

1.2.2. Sikšņu pamatskolai – 57 euro (piemaksām 46 euro, VSAOI – 11euro) 

2. Piešķirtais finansējums izlietojams līdz 2020.gada 31.decembrim. 

3. Izglītības iestādēs izveidot komisijas, kuras izstrādā attiecīgus kritērijus piemaksu sadalei. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības speciālistei S. Malakauskai. 

 

4.14. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Pēc priekšsēdētāja J. Veita priekšlikuma jautājums tiek izskatīts pēc 2.1. punkta 
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4.15. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

 Rucavas novada domē 16.11.2020. saņemts biedrības “Jumītis”, reģistrācijas 

Nr.40008034255, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2020/2.1.13/1348), kurā sakarā ar valstī 

izsludināto ārkārtas situāciju lūgts atbrīvot no nomas maksas, kas noteikta 01.07.2016. nomas 

līgumā Nr.2016/2.10.5/3, uz ārkārtas situācijas laiku, kad nav ieņēmumu. 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību 

iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim 

atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus 

ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas 

mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par 

nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa 

tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, 

ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, 

kādā ir piemērojami šā panta pirmajā daļā noteiktie pasākumi. 

Ministru kabinets 14.07.2020. ir pieņēmis noteikumus Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka 

kārtību, kādā pašvaldība piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai 

samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma 

gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, 

ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 3.punktu minētais atbalsts tiek sniegts pamatojoties uz nomnieka 

iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim vienpusēji, 

neveicot grozījumus nomas līgumā, piemērojot nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja 

nomnieks vienlaikus atbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem: 

1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, 

septembrī, oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem 

ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies 

laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 

30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu; 

2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 

nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai arī ja ir lielāks, tad par tā samaksu ir jābūt 

noslēgtam samaksas grafikam; 

3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process; 

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

maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret 

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

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

29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju 

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

atmaksas grafiku; 

5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai 

personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla 

daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu 

apvienība. 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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Nomniekam saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā 

uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), 

maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Ja noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts 

nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam. 

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

kritērijiem un ir apliecinājis, ka iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās 

darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtas situācijas laikā. 

Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta 

pirmās daļas 21. un 27. punktu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, 

Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 

piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 5.punktu,  

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

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

– nav, NOLEMJ: 

      Neveicot grozījumus nomas līgumā, no 01.11.2020. līdz 31.12.2020. atbrīvot biedrību 

“Jumītis”, reģistrācijas Nr.40008034255” no nomas maksas, kas noteikta 01.07.2016. nomas 

līgumā Nr.2016/2.10.5/3. Tiklīdz nomnieks atsāk darbību nomas objektā, par to jāziņo 

iznomātājam. 

 

Pēc finansistes I.Reine lūguma jautājumu 4.11. izskata pēc 4.15. jautājuma izskatīšanas. 
 

4.11. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 
 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

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

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

budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 19.11.2020. (protokols Nr.12) 

ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu  48 

527 euro apmērā (1.pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumus 48 

527 euro apmērā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums) 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/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. 
 

Pielikumā: Pamatbudžets programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāme 

2020.gadam. 
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Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

          Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par saimnieciskajiem 

darbiem pagasta teritorijā. Sākuši strādāt ar parādniekiem. Gatavojas ziemassvētkiem un izrotā 

Duniku. A. Kaunese kopā ar Rucavas priekšsēdētāju J.Veitu sveica Goda un Gada dunicniekus. 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

             Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par aktualitātēm pašvaldības iesniegtajos 

attīstības projektos un par saimnieciskajiem darbiem pašvaldības teritorijā. Tiek izdalītas 

bezmaksas higiēniskās sejas maskas trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Sakarā ar valstī 

esošo ārkārtas stāvokli  tikšanās ar Valsts kontroli notika attālināti- Zoom vietnē. Dabas lieguma 

“Ķirbas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme notika attālināti. 

Sanāksmē piedalijās lielākie zemes īpašnieki un  purva izstrādātāji. Izrunāta plāna izstrāde. 

Noslēdzies iepirkums uz auto ceļa pārklājuma uzturēšanas darbiem.  Sākta ēkas “Sudrabi” 

pārbuve. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

               Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par Vidējās paaudzes tautas deju 

kolektīva “Saksinis” biedrības izveidi. Biedrība piedalās projektā, kura ietvaros var iegādāties 

tautastērpus tautas deju kolektīvam VPDK Saksinis. Projekta realizēšanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 17. novembrī devās apsveikt Goda 

un Gada rucavniekus un dunicniekus. Tiek attīrīta Pepes kanāla izteka 60m garumā. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.30 

Protokola pielikumā:  Rucavas novada domes lēmumi. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                                                                                      Jānis Veits 

               26.11.2020.  

 

     Sēdes protokolētāja                                                                                  Anna Ančenko                  

                        26.11.2020. 

 

 


