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     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                      Nr.1 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Anna Ančenko 

 

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, , Gundega Zeme 

 

Nepiedalās: Romārs Timbra (pamatdarba dēļ) 

 

 

Piedalās: Rucavas novada domes sekretāre Anna Ančenko, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja 

Agija Kaunese, juriste Santa Zuļģe, finanšu analītiķe Ināra Reine, attīstības nodaļas vadītāja 

Santa Korna, Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, būvinspektors Uģis Cepurītis 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

 

Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 

deputātiem G.Zemei un A.Atei piedaloties attālināti 
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DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

1.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Čakstes" 

1.10. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.11. Par meža plantācijas ierīkošanu 

1.12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.13. Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

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

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

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

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

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

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

2.8. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo, finanšu analītiķe I.Reine, attīstības nodaļas vadītāja S.Korna, Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs Jānis Veits ) 

3.1. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

3.2. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2021. 

gada janvārim – augustam 

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.4. Par projekta “Autoceļa Rucava -Pape pārbūve” iesniegšanu 8. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

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

ietvaros 
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3.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu un ziedojuma budžetu 

3.6. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  programmu 

2021.-2023. gadā 

3.7. Par Rucavas novada pašvaldības  saistošo noteikumu  Nr.1/2021 

“Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Rucavas novadā” apstiprināšanu 

 

Izslēgt no 2021.gada 28. janvāra  sēdes darba kārtības jautājumus,  

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu un ziedojuma budžetu 

3.6. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  programmu 

2021.- 2023. gadā 

 un papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā 

ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu 

 (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 5. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā   

atsavināšanu otrā izsolē 

 (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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

izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

7. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu  

 trešā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

8. Par 1.– 4. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

 ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A. Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E. Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J. Veits izsaka priekšlikumu izslēgt no 2021. gada 28. janvāra sēdes 

darba kārtības jautājumus 

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu un ziedojuma budžetu 

3.6. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  programmu 

2021.- 2023. gadā 

 un papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

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

Daiga Ķēģe, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1(Irēna Riežniece), NOLEMJ: 

1. izslēgt no 2021. gada 28. janvāra sēdes darba kārtības jautājumus: 

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu un ziedojuma budžetu 
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3.6. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  programmu 

2021.- 2023. gadā 

2. papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

         4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā 

ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu 

       (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

         5. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā   atsavināšanu   
otrā izsolē 

       (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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

izsolē 

       (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

      7. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu  

          trešā izsolē 

        (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

      8. Par 1.– 4. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

        ārkārtējas situācijas laikā 

        (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

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

         (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

         Izskata […], dzīvo […], iesniegumu (14.12.2020.Nr.2.1.13/1543), kurā lūgts zemes 

nodokļa samazinājums nekustamajam īpašumam […], kā politiski represētai personai. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt […], nekustamā īpašuma […], nodokli par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

           Izskata […], dzīvo […], iesniegumu (15.12.2020.Nr.2.1.13/1557), kurā lūgts zemes 

nodokļa samazinājums nekustamajiem īpašumiem […], […], kā politiski represētai personai. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt […], nekustamo īpašumu […], nodokli par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

                 Izskata […], dzīvo […], iesniegumu (06.01.2021.Nr.2.1.13/48), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem […], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt […], nekustamo īpašumu […], nodokli par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi   

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

         Izskata […], iesniegumu (08.01.2021.Nr.2.1.13/101), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam […], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt […], nekustamā īpašuma […], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

                 Izskata […], iesniegumu (11.01.2021.Nr.2.1.13/145), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem […], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt […], nekustamo īpašumu […], nodokli par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

            Izskata […], iesniegumu (19.01.2021.Nr.2.1.13/223), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam […], kā politiski represētai personai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Samazināt […], nekustamā īpašuma […], nodokli par 50% 2021.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

             Izskata […] iesniegumu (11.01.2021.Nr.2.1.13/191), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu […]. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes 

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

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

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās I.Riežniece.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], atdalīt no īpašuma […] 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 īpašuma […] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […]; 

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

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

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

7. Īpašumā […] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] platība 6,4ha, 

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. 

 

1.8.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], iesniegumu (06.01.2021.Nr.2.1.13/44), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu […], kadastra […].  

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

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

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

īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība 

pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, 

kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās I.Riežniece.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2027. gada 31. janvārim. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

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

lēmums. 
 

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

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

 

1.9.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Čakstes" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Topoprojekts" reģ. Nr. 42103041630, 

iesniegumu (29.12.2020.Nr.2.1.13/1628), kurā lūgts saskaņot iesniegto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Čakstes" kad.Nr.64840070018, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64840070018, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma „Čakstes" Papē, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā zemes vienību ar kad.apzīm.64840070018, kuras kopējā platība ir 1,98ha, 

sadalīt divās daļās. 

Pēc sadalīšanas tiks izveidotas 2 zemes vienības:  
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1. Zemes vienība ar adresi un nosaukumu “Čakstes” platību 0,44ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2. Zemes vienība ar nosaukumu “Jaunčakstes” platību 1,54ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2020.gada 24.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu  (prot.Nr.13;1.9.)  

Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala “Čakstes” 

sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” prasībām, būvnormatīviem un 

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, Dabas aizsardzības pārvaldi un datu 

bāzes uzturētāju (SIA “IT Dati”). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu; 14.09.2006. 

“Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS –1 (Irēna Riežniece), NOLEMJ: 

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Čakstes” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 64840070018, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1, platība 0,44ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu 64840070197 saglabāt esošā 

īpašuma “Čakstes” (kad.Nr.64840070018) sastāvā.   

3. Zemes vienībai “Čakstes” noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve - NĪLM kods 0601. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,54ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu 64840070198/, 

kurai piešķirts jauns nosaukums “Jaunčakstes”, 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. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
1.10.Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], iesniegumu (14.01.2021. Nr. 2.1.13/214), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi īpašumā […] zemes vienības ar kadastra apz. […] daļu aptuveni 0,5ha 

platībā. 

Zemes vienības kopējā platība 7,55ha. Zemes vienība nav meliorēta.  

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (protokols Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  […].  

iekļauta meža zemju teritorijā (M) un daļēji lauku zemju (L1) teritorijā, kas ir nemeliorēta lauku 

zeme, ko atļauts apmežot.  
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) un iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

atļaut […], apmežot īpašuma […] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu […] 

lauksaimniecības zemi (kā norādīts pielikumā). 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.11.Par meža plantācijas ierīkošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata […], iesniegumu (14.01.2021. Nr. 2.1.13/213), kurā lūgts atļaut ierīkot meža 

plantāciju īpašumā […] zemes vienības ar kadastra […]. Zemes vienības kopējā platība 0,6ha.  

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (protokols Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

64840080421 iekļauta savrupmāju apbūves (DzS) teritorijā, kurā nav atļauts ierīkot meža 

plantāciju. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(prot.Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”)  4.1.daļu, 

   RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 neatļaut […], ierīkot meža plantāciju […]. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.12.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata kopīpašnieku […], deklarētā dzīvesvieta: […], iesniegumu 

(14.12.2020.Nr.2.1.13/1539), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu […]. Lūgts atdalīt no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu […] lielu zemes gabalu. Piešķirt jaunu nosaukumu […]. 

Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […].  

„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 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļas 
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7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 

9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar 

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

2013.-2025.gadam”) un iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut kopīpašniecēm […], […], zemes vienību ar kad.apzīm. […], kuras kopējā platība ir 

19,9 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. […] zemes gabalu 4,7 ha platībā (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu […]. 

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

darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

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

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  […] 10,5 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc 

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

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

darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

8. Paliekošai zemes vienībai ar nosaukumu […]. platību 15,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

9. Apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

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

prasībām. 

11. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.13.Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)   
 

 Izvērtējot Rucavas novada pašvaldības valdījumā esošos zemes gabalus, secināts, ka 

zemesgrāmatā būtu ierakstāmi šādi zemes gabali: 

1. “Stirnas”- kadastra apzīmējums 64840050023  5,6ha 

2. “Vīgante”- kadastra apzīmējums 64840130017  1,0ha 

3. “Dzintari” - kadastra apzīmējums 64840040202  2,01ha   

4. Baptistu baznīca - kadastra apzīmējums 64840080473  0,10ha 

5. “Jaunie Zemkopji” -   kadastra apzīmējums 64840140118  4,6ha 

6. “Zaķīši” - kadastra apzīmējums 64840140098  5,4ha 

7. “Zaķīši” - kadastra apzīmējums 64840140077  2,3ha 

8. “Airi” -   kadastra apzīmējums 64840140073  2,15ha 

9. “Sangrijas” -   kadastra apzīmējums 64840190069  0,9ha 

10. “Rudovici”-   kadastra apzīmējums 64840080358  0,6ha 

11. “Jaunie Eglieni” -  kadastra apzīmējums 64840080606  2,6ha 

12. “Pie Padāņiem” - kadastra apzīmējums 64520140003 8,1ha 
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13. “Zaļumi” - kadastra apzīmējums 64520110096  3,67ha 

14. “Pie Lazdieniem” - kadastra apzīmējums 64520120201  2,7ha 

15. “Grīviņi” - kadastra apzīmējums 64520100217  0,73ha 

16. “Ziedulejas” - kadastra apzīmējums 64520100204  1,1ha 

17. “Mētras kūtiņas” – kadastra apzīmējums 64520100151 0,26ha 

18. “Bāliņi” – kadastra apzīmējums 64520100231 0,27ha 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.01.2021.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

   RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai veikt uzmērīšanu un ierakstīt 

zemesgrāmatā šādus zemes gabalus: 

1. “Stirnas” - kadastra apzīmējums 64840050023  5,6ha 

2. “Vīgante” -kadastra apzīmējums 64840130017  1,0ha 

3. “Dzintari” - kadastra apzīmējums 64840040202  2,01ha   

4. Baptistu baznīca - kadastra apzīmējums 64840080473  0,10ha 

5. “Jaunie Zemkopji” -   kadastra apzīmējums 64840140118  4,6ha 

6. “Zaķīši” - kadastra apzīmējums 64840140098  5,4ha 

7. “Zaķīši” - kadastra apzīmējums 64840140077  2,3ha 

8. “Airi” -   kadastra apzīmējums 64840140073  2,15ha 

9. “Sangrijas” -   kadastra apzīmējums 64840190069  0,9ha 

10. “Rudovici” -   kadastra apzīmējums 64840080358  0,6ha 

11. “Jaunie Eglieni”-  kadastra apzīmējums 64840080606  2,6ha 

12. “Pie Padāņiem” - kadastra apzīmējums 64520140003 8,1ha 

13. “Zaļumi”-  kadastra apzīmējums 64520110096  3,67ha 

14. “Pie Lazdieniem”-  kadastra apzīmējums 64520120201  2,7ha 

15. “Grīviņi” - kadastra apzīmējums 64520100217  0,73ha 

16. “Ziedulejas” - kadastra apzīmējums 64520100204  1,1ha 

17. “Mētras kūtiņas” – kadastra apzīmējums 64520100151 0,26ha 

18. “Bāliņi” – kadastra apzīmējums 64520100231- 0,27ha 

 

1.14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

                          Izskata  […], dzīvo  […]., iesniegumu (20.01.2021.Nr.2.1.13/226), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem […] kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" 

normu piemērošanas kārtība" 32.un 33.punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt  […]. nekustamā īpašuma  […]. un  […]. zemes nodokli par 50% 2021.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 
 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

iesniegums (14.01.2021.Nr.2.1.13/1204), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas 

īres līguma adresē  […], izbeigšanu ar 31.01.2021.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 23.novembrī, pagarināts 2018.gada 

25.janvārī, pagarināts 2018.gada 26.aprīlī, pagarināts 2018.gada 1.augustā, pagarināts 

2018.gada 30.oktobrī, pagarināts 2019.gada 1.martā un pagarināts 2020.gada 1.martā uz laiku 

līdz 2021.gada 31.janvārim.   

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo maksājumu 

aprēķinu adresē  […], personas kods  […], ar 2021.gada 31.janvāri. 

2. Neaprēķināt komunālos maksājumus par apkuri adresē […], personas kods […]., no 

2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.janvārim. 

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

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 
2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums (19.01.2021.Nr.2.1.13/224), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, […], pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 1.augustā, pagarināts 2019.gada 

1.martā un pagarināts 2020.gada 2.martā uz laika posmu līdz 2021.gada 31.janvārim.  

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], uz laika posmu līdz 

31.01.2024.  

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

[…],iesniegums (14.01.2021.Nr.2.1.13/206), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē  […], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī, pagarināts 2017.gada 

2.oktobrī, 2018.gada 8.maijā, 2018.gada 5.jūlijā, 2019.gada 1.martā un 2020.gada 2.martā uz 

laiku līdz 2021.gada 31.janvārim.  

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

 RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē […], uz laika posmu līdz 31.12.2022. 

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

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

                    (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums (14.01.2021.Nr.2.1.13/211), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē  […], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 

2017.gada 31.oktobrim, pagarināts 2017.gada 1.novembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 

31.oktobrim, pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim un 

pagarināts 2020.gada 28.janvārī uz laika posmu līdz 2021.gada 31.janvārim.  

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], uz laika posmu līdz 

31.01.2024.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

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

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā   

 (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums 

(14.01.2021.Nr.2.1.13/210), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē  […], pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 1.jūlijā, uz laiku līdz 2016.gada 

31.decembrim, pagarināts 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim, 

pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 31.janvārim un pagarināts 

2020.gada 28.janvārī uz laika posmu līdz 2021.gada 31.janvārim 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, […], uz laika posmu līdz 31.01.2024.  

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

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

(15.01.2021.Nr.2.1.13/216), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē  […], pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2020.gada 30.jūlijā uz laika posmu līdz 

2021.gada 31.janvārim. 

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], uz laika posmu līdz 

31.01.2024. 

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

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.7.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

     Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums (14.01.2020.Nr.2.1.13/199), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē  […], pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2020.gada 31.jūlijā uz laika posmu līdz 

2021.gada 31.janvārim.. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […], uz laika posmu līdz 

31.01.2024.  

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

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.8.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums (11.01.2021. Nr.2.1.13/192), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē  […], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 1.septembrī, pagarināts 2016.gada 

3.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 31.augustam, pagarināts 2016.gada 29.septembrī uz 

laika posmu līdz 2018.gada 31.augustam, pagarināts 2018.gada 22.novembrī uz laika posmu 

līdz 2019.gada 30.novembrim un pagarināts 2020.gada 2.janvārī uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.decembrim. 

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, […], uz laika posmu līdz 31.12.2022. 

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

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 
2.9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts  […] (21.01.2021.Nr.2.1.13/231), kurā lūgts 

izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, […], pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 31.oktobrī uz laika posmu līdz 

2019.gada 31.janvārim, pagarināts 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.janvārim un pagarināts 2020.gada 28.janvārī uz laika posmu līdz 2021.gada 31.janvārim.  

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu […], uz laika posmu līdz 31.01.2024.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pēc priekšsēdētāja J.Veita priekšlikuma tiek izskatīts papildjautājums 9. Par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas  pagastā 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

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

iesniegums (28.01.2021. Nr.2.1.13/248), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas 

īres līguma, adresē  […], pagarināšanu. 

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2020.gada 31.martā uz laika posmu līdz 

2020.gada 30.jūnijam.  

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

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, […] uz laika posmu līdz 31.01.2024.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

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

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine, attīstības nodaļas vadītāja S.Korna, sociālā dienesta vadītāja 

D.Grenovska) 

3.1. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 
 Izskata jautājumu par 1. līdz 9. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid-19 ierobežošanai. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 22. panta pirmās daļas 27. punktu, 2020. 

gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. 

gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”” un 2021.gada 19.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.36 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 ”Par ārkārtas situācijas 

izsludināšanu”” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.01.2021. (protokols Nr.2) 

ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju nodrošināt ar pārtikas paku 18.00 euro vērtībā 

Rucavas un Sikšņu pamatskolas 5. un 6. klašu izglītojamos par laika periodu no 

11.01.2021. līdz 07.02.2021. 



18 
 

Rucavas novada domes 2021. gada 28. janvāra sēde 

 

2. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju nodrošināt ar pārtikas paku 22.50 euro vērtībā 

Rucavas un Sikšņu pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamos par laika periodu no 

04.01.2021. līdz 07.02.2021. 

3. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju nodrošināt ar pārtikas pakas 7,10 euro vērtībā 

Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1.-4. klašu izglītojamos par laika periodu no 

25.01.2021-07.02.2021.Rucavas un Sikšņu pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem 

nodrošināt pārtikas paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai atbilstoši 

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

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

4. Rucavas novada Rucavas un Sikšņu pamatskolas darbiniekiem nogādāt pārtikas pakas 

izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas pamatskolas direktorei L.Trumpikai un 

Sikšņu pamatskolas direktorei S.Malakauskai. 

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

novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv. 

 

Pēc priekšsēdētāja J.Veita priekšlikuma tiek izskatīts papildjautājums 8. Par 1.– 4. klašu 

izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

 ārkārtējas situācijas laikā 

 

8. Par 1.– 4. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

 ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata jautājumu par  1. līdz 4. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām  no 

valsts budžeta dotācijas sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid-19 ierobežošanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 5.13.2. punktu, ir pārtraukts mācību procesa norisi klātienē visās 

izglītības iestādēs un tiek nodrošinātas mācības attālināti. Saskaņā ar 5.13.7. punktu, 1.-4. klases 

skolēniem otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī. Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 27.41.1.apakšpunktu, ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. 

apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas 

izglītojamo brīvpusdienām “pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var 

izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei”.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 “Kārtība, 

kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. 

punktu, Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs ir 

0,71 euro dienā. Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta (31) daļu, to izglītojamo ēdināšanu, kuri 

izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no 

valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to 

izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības 

programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības 

budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 

pirmās daļas 3. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu un 59. panta (31) 

http://www.rucava.lv/
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daļu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.41.1. un 27.4 1.2. apakšpunktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1.  Noteikt, ka vienam bērnam vienai attālināto mācību dienai tiek piegādāti pārtikas 

produkti 0,71 eiro apmērā. 

2. Rucavas un Sikšņu pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem nodrošināt pārtikas 

paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai  atbilstoši Ministru kabineta 

2012. gada 13. marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacientiem” . 

3. Rucavas novada Rucavas un Sikšņu pamatskolas darbiniekiem nogādāt pārtikas 

pakas izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto dzīvesvietu. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas pamatskolas direktorei L.Trumpikai un 

Sikšņu pamatskolas direktorei S.Malakauskai. 

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

novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv. 

 

3.2. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 

darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 

2020. gada septembrim - decembrim 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās 

pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2021. gada janvārim – augustam. 

 Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam”, Izglītības un zinātnes 

ministrija sagatavojusi  finansēšanas plānu  par valsts mērķdotācijas pedagogu algām 

sadalījumu pašvaldībām  - pašvaldību izglītības iestādēm 2021.gada janvārim - augustam. 

          Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un Valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 2021.gada janvārim - augustam ir 143 

336 euro, kas sadalās sekojoši : 

• vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 117 032 euro,  

• interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 6 040  euro  

• bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija –  20 264 euro 

         Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādē, tiek ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi 

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (05.07.2016.) un 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”(05.07.2016.) un to grozījumi, kā arī katrā 

novada izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits uz 01.09.2020. un īstenojamās izglītības 

programmas. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.01.2021. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

   RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Rucavas novada izglītības iestādē 2021. gada janvārim - augustam sadalīt sekojoši : 

http://www.rucava.lv/
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1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 117 032  euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 71 520 euro ( algas 57871.20 euro, VSAOI 

13648.80 euro) jeb vienam mēnesim  8940.00 euro (algas 7233,90 euro, 

VSAOI 1706.10 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 45512.00 euro (algas 36827.04 euro, VSAOI 

8684.86 euro) jeb vienam mēnesim 5689.00 euro ( algas 4603,38 euro, 

VSAOI 1085.62 euro) 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 6 040 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 3703.60 euro ( algas  2996.48 euro, VSAOI 707.12 

euro) jeb  vienam mēnesim 462.95 euro (algas 374,56 euro, VSAOI 88.39 

euro) 

2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 2336.40 euro (algas 1890.24 euro, VSAOI 446.16 

euro) jeb vienam mēnesim 292,05 euro ( algas 236,28 euro, VSAOI 55.77 

euro) 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

3.1. Darba samaksai piešķirtos 20 264 euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 14353.00  euro ( algas 11612.88 euro, VSAOI 

2740.12 euro) jeb vienam mēnesim  1794.04 euro (algas 1451,61 euro, 

VSAOI 342.43 euro) 

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 5911 euro (algas 4783.00 euro, 

VSAOI 1128.00 euro) jeb vienam mēnesim 739.00 euro ( algas 598.00 

euro, VSAOI 141,00 euro). 

 

3.3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Punkts 3.3. izslēgts no 2021.gada 28. janvāra sēdes darba kārtības  

 

3.4. Par projekta “Autoceļa Rucava -Pape pārbūve” iesniegšanu 8. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

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

ietvaros 

 

Sakarā ar to, ka deputāte I. Riežniece vēlas uzklausīt būvinspektora Uģa Cepurīša viedokli 

par projektu “Autoceļa Rucava -Pape pārbūve”, priekšsēdētājs J. Veits ierosina 3.4 jautājumu 

izskatīt  sēdes beigās. 

 

3.5. Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu un ziedojuma budžetu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 
Punkts 3.5. izslēgts no 2021.gada 28. janvāra sēdes darba kārtības 

 

3.6. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  

programmu 2021.- 2023. gadā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 
Punkts 3.6. izslēgts no 2021.gada 28. janvāra sēdes darba kārtības 
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No sēžu telpas iziet deputāte I.Riežniece 

 

3.7. Par Rucavas novada pašvaldības  saistošo noteikumu  Nr.1/2021 

“Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Rucavas novadā” 

apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 
Izskata jautājumu par jaunu saistošo noteikumu “Par maznodrošinātās mājsaimniecības 

statusa noteikšanu Rucavas novadā” pieņemšanu. 

Noteikumi nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu 

slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā tiek atzīta 

par maznodrošinātu. Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par 

maznodrošinātu, ja tās  vidējie ienākumi  pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 327.00 euro 

pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 299.00 pārējām personām mājsaimniecībā”. 

Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā 

ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo 

pakalpojumu un  sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā. Sociālais dienests lēmumu par 

mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā atbilstību maznodrošinātās statusam 

vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās statusu var apstrīdēt Rucavas novada domē, mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. Atzīt par spēku zaudējušiem Rucavas novada 

pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”  

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

21.01.2021. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Andis Bārdulis), NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības 

statusa noteikšanu Rucavas novadā”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinumu sniegšanai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.1/2021 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības 

statusa noteikšanu Rucavas novadā”  uz 2 lapām. 
 

4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā 

ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 

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

Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība 

piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 
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pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 

izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Rucavas novada dome 2020.gada 29.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā 

ar Covid-19 izplatību””. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Rucavas novada 

domes 2020.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu 

piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid – 19 izplatību” un ir 

pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums), vienlaicīgi lūdzot novērst 

neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos noteikumos. 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās 

situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” precizē 2020.gada 29.decembra saistošo 

noteikumu Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas 

laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” izdošanas tiesisko pamatojumu atbilstoši spēkā esošajai 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma redakcijai un svītrojot no saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz šī likuma 35.panta otro, trešo un ceturto 

daļu, jo 2021.gada 1.janvārī šajā tiesību aktā ir stājušies spēkā grozījumi, kas vairs neparedz 

deleģējumu pašvaldībai konkrēto saistošo noteikumu izdošanai, papildina ar atsauci uz Covid 

– 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu, precizē saistošo noteikumu 

12.punktu, nosakot, ka saistošie noteikumu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, 

no saistošo noteikumu 11.punkta svītrota norāde uz viena mēneša apstrīdēšanas termiņu, 

7.punkts papildināts ar iesnieguma veidlapu saistošo noteikumu pielikumā, kur persona 

apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības 

pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par 

dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un 

pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam. 

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

palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu, Covid – 19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likuma 24.panta otro daļu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2021 „Grozījumi 

Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 

Covid-19 izplatību””. 

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

Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā. 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
Sēžu zālē ienāk deputāte I.Riežniece 
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5. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu otrā izsolē 

(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 Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, nav 

iznomāts. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku (L2) 

zemju teritorijā . 

2020.gada 26.novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.17; 4.7.), ar 

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

apstiprināti izsoles noteikumi. 

2021.gada 6.janvārī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64840130096 izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2021.gada 4.janvāra 

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

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

izsoles dalībnieks. 

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

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

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

20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

64840130096, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2021.gada 6.janvāra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

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

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 3418.00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 3075,00 (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci euro) un 

apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840130096, otrās izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot turpināt rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840130096, izsoles  

komisijai. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 

 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64840130096, otrās izsoles noteikumi uz 15 lp. 
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No sēžu telpas iziet deputāts A.Rolis 

 

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

 otrā izsolē 

(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.p.) 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, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, nav iznomāts. 

Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas lauku (L1) zemju 

teritorijā.  

2020.gada 26.novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.17, 4.8.p.), ar kuru 

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

apstiprināti izsoles noteikumi. 

2021.gada 6.janvārī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170072 

izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2021.gada 4.janvāra pulksten 16 nav 

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

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

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

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

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

20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

64520170072, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2021.gada 6.janvāra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

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

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 5318.00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 4785,00 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170072, otrās izsoles 

noteikumus. 

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170072, izsoles  komisijai. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170072, otrās izsoles noteikumi uz 15 lp. 
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7. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu  

 trešā 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.p.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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.p.), 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. 

2020.gada 26.novembrī Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Punduri”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840080213, pirmo mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu, nolēma rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 4294,00), nosakot otrās izsoles sākumcenu EUR 3865,00. 

2021.gada 6.janvārī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

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

otrās izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2021.gada 4.janvāra 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 otro daļu, ja 

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

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

60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.  

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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

2021.gada 6.janvāra izsoles komisijas sēdes protokolu. 
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2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 60 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 4294,00). 

3. Noteikt trešās izsoles sākumcenu EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro) un 

apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas 

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

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

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

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

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

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64840080213, trešās izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

 

Pēc priekšsēdētāja J.Veita ieteikuma un deputātu kopējās vienošanās tiek izskatīts jautājums 

3.4. Par projekta “Autoceļa Rucava -Pape pārbūve” iesniegšanu 8. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

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

ietvaros 
 

Sēžu telpā ienāk deputāts A.Rolis 

 

3.4. Par projekta “Autoceļa Rucava -Pape pārbūve” iesniegšanu 8. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-   

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

ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S. Korna, būvinspektors U.Cepurītis) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 8.kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2021.gada 4. janvāra – 4.februārim. 

8.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M3/R2 - Atbalsts vides resursu un 

zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā (EJZF) ir 2 807 988,93  EUR. Maksimālā 

attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 650 000 EUR - pašvaldību sabiedriskā 

labuma projektiem  

           Ir sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” 

iesniegšanai atklātā konkursā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. 

gadam mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību 

Liepājas rajona partnerības teritorijā.” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras 

kultūras mantojuma saglabāšanā.”  

Projekta ietvaros plānots veikt ceļa Rucava-Pape pārbūvi izmantojot asfaltbetona 

segumu 3,1 km garumā, tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

Projekta kopējās izmaksas ir 582 550.00 EUR (pieci simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti 

piecdesmit euro ). 

- ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb  524 295.00 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 10%, jeb 58 255.00 EUR 

- Avansa maksājums 20 %  no EJZF  116 510.00 EUR 

- Projektu plānots realizēt 2 gadu laikā pēc projekta apstiprināšanas LAD 
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Ņemot vērā augstāk minēto,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1(Irēna Riežniece), NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta "Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā 

konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta "Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” kopējās izmaksas 582 

550.00 EUR ( pieci simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro ). 

3. Nodrošināt projekta "Autoceļa Rucava – Pape pārbūve” īstenošanai nepieciešamo Rucavas 

novada domes līdzfinansējumu 58 255.00 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit pieci euro) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

8. Par 1.– 4. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 

 ārkārtējas situācijas laikā 

 

 Pēc priekšsēdētāja J. Veita priekšlikuma jautājums  tiek izskatīts pēc 3.1. punkta 

 

9.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas  

pagastā 

 

 Pēc priekšsēdētāja J. Veita priekšlikuma jautājums  tiek izskatīts pēc 2.9. punkta 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par iekšdarbu un 

remontdarbu  uzsākšanu Dunikas pārvaldē.   

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Priekšsēdētājs J.Veits informē par tiešsaistes tikšanos ar Veselības ministru 
Danielu Pavļutu un kārtējo Dienvidkurzemes finanšu komisijas sēdi. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.30 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            28.01.2021. 

 

Sēdes protokolētāja            Anna Ančenko 

   28.01.2021.   


