
 
 

     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 25. februārī                                                                                     Nr.3 

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, ,  

 

Nepiedalās: Romārs Timbra (pamatdarba dēļ), Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

 

Piedalās: Rucavas novada domes sekretāre Anna Ančenko, izpilddirektors Edgars Bertrams, Dunikas 

pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, juriste Santa Zuļģe, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra 

Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, finanšu nodaļas vadītāja Evita 

Freimane- Vaitele, Rucavas Tradicionālās kultūras centra vadītājs Edmunds Aizkalns 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

 

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

Daigai Ķēdžei 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 detālplānojuma  nekustamam īpašumam […] izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu 

1.5. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par izstrādātā zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.11; 3.9.)  

1.6. Par divu zemes vienību apvienošanu 

1.7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

1.8. Par adreses piešķiršanu 

1.9. Par novērtējuma veikšanu 

1.10. Par īpašuma atsavināšanu 

1.11. Par medību tiesību nomu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.21. Par 28.01.2021. domes sēdes lēmuma “Par zemes nomas līguma noslēgšanu”  (protokols Nr.1; 

1.8.) skaidrojošās daļas papildināšanu 

1.22. Par nekustamā īpašuma „Liepienu karjeri” sadalīšanu. 

1.23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.24. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

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

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

auksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

3.1. Par nekustamā īpašuma “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

3.2. Par nekustamā īpašuma “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

3.3. Par nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

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

izsolē 

3.5. Par suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku pārdošanas cenu 

 Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 
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3.6. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

3.7. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

3.8. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

3.9. Reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšana  

3.10. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.1/2021 “Par maznodrošinātas     

mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā” precizēšanu 

3.11.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
 
4. Par Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāju 
    (Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
      

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2021.gada 25.februāra sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

 

5. Par vienreizēju piemaksu pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem 

            (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

         6. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada   Ilgtspējīgas    

attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 

Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 
          (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

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

atsavināšanu elektroniskā izsolē 

       (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

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

elektroniskā izsolē 

    (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

  9. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

    (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 
 
Sakarā ar to, ka ieradies Rucavas Tradicionālās kultūras centra vadītājs Edmunds Aizkalns, J.Veits 

iesaka priekšlikumu sēdes sākumā uzaicināt E.Aizkalnu sniegt prezentāciju. 

 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2021.gada 25. februāra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus 

5. Par vienreizēju piemaksu pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem 

      (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
6. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada   Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

     (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 
7. Par nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

elektroniskā izsolē 

       (Ziņo juriste S.Zuļģe) 
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8. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

elektroniskā izsolē 

    (Ziņo juriste S.Zuļģe) 

   9. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

    (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

    Sēdes sākumā uzaicināt E.Aizkalnu sniegt prezentāciju. 

 

Tradicionālās kultūras centra vadītājs Edmunds Aizkalns sniedz prezentāciju par Tradicionālās 

kultūras centra vadītāja amatā paveiktiem darbiem trīs mēnešos un atbild uz deputātu jautājumiem . 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Jaunzeme 

 
           1.Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

1.1.  Par detālplānojuma  nekustamam īpašumam […], izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 
 Rucavas novada dome 04.09.2021 saņēmusi no […], iesniegumu (2021Nr.2.1.13/261) ar 
lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā […], 
apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Iesniegumam pielikumā 
pievienots izdruka no Rucavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, zemesgrāmatu kopija un 
zemes robežu plāna kopija.  
             Detālplānojuma mērķis- Precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves 
noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves 
teritorijas  (PT2) un teritorijā ar īpašām prasībām – dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā. 
Detālplānojuma teritorijā plānot: 

1) Detālplānojuma teritorijā PT2 izvietot dzīvojamo apbūvi, tūrisma un atpūtas objektu apbūvi 
izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, plānots izvietot divas vasaras mājas vai dzīvojamo 
mājas un divas palīgēkas.  

2) Plānot 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. Detālplānojuma ietvaros risināt esošā ceļa trasējuma 
izmaiņas dotajā zemesgabalā. 

            Saskaņā ar Rucavas novada domes 30.05.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Rucavas 
novada teritorijas plānojumu 2013-2025. gadam” īpašumam “Vītoli” ir divi funkcionālie zonējumi. 
Īpašums atrodas dabas teritorijā Nidas ciemā, Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2) un īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā: dabas lieguma zonā vai dabas liegumā. 
           Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
18.02.2021.(prot.Nr.2) 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, 
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam  […]  
 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada domes teritorijas 
plānotāju.  
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3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam  […] 4. Slēgt 
līgumu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju […] par detālplānojuma izstrādi (pielikums 
Nr.2).  
5. Detālplānojuma izstrādātājam līdz 2021. gada 30. martam iesniegt pašvaldībā dokumentus, 
kas apliecina tā atbilstību MK Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 7. nodaļā minētajām prasībām. 
 

Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas 
tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

    Izskata  […], iesniegumu (25.01.2021.Nr.2.1.13/238), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabaliem  […]. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) 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, Daiga 
Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

   izbeigt zemes nomas līgumus ar […], ar 01.03.2021. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

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

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

   Izskata […], iesniegumu (16.02.2021.Nr.2.1.13/279), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu […]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) 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, Daiga 
Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

       izbeigt zemes nomas līgumus ar […], ar 01.03.2021. 

 

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

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

 

1.4. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 
       Izskata […] iesniegumu (25.01.2021.Nr.2.1.13/239), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumus uz zemes gabaliem […]. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) un ar to 

spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi 

Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 735).  
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 Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles rīkošana 

nav obligāta.  

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

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

(ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības arī 

citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts 

iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais 

pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena neatkarīga 

vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. 

Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 lieliem 

zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot 

administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc 

pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) 

svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves gadījumiem) 

paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, kas nav tieši 

noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

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

atzīstama 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 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 
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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, 
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar […] 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2021.gada 1.marta līdz 2027.gada 

29.februārim. 

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.  

 

1.5. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par izstrādātā zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.11; 3.9.)  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.augusta lēmumā “Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 

(prot.Nr.11; 3.9.) lemjošās daļas 2.punktā un 4.punktā konstatēta pārrakstīšanās kļūda zemes lietošanas 

mērķa noteikšanā, tādējādi nepieciešams šo kļūdu izlabot. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Administratīvā procesa likuma” 72.panta pirmo daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
NOLEMJ: 

         Labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumā “Par izstrādātā 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.11; 3.9.) lemjošās daļas 2.punktā izsakot to šādi: 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840070071 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101 un 4.punktu izsakot šādi: zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840070108 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 Liepājā, Lielā ielā 4. 

 Par divu zemes vienību apvienošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], iesniegumu (15.02.2021.Nr.2.1.13/277), kurā lūgts atļaut apvienot vienā īpašumā 

piederošās zemes vienības […], uz kuras atrodas ēkas un zemes vienību ar […] platībā. Jaunizveidotam 

nekustamajam īpašumam atstāt nosaukumu un adresi […]. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021. (prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7.punktu, 2006.gada 20.jūnija LR Ministru kabineta 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut […], apvienot vienā zemes vienībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […] 

2. Zemes gabalam […] ar ēkām un būvēm saglabāt adresi: […] Noteikt zemes lietošanas mērķi: 

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

3. Anulēt zemes vienības apzīmējumu […]. 

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

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

1.6. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vēstuli, kas lietvedībā reģistrēta 

16.02.2021.Nr.2.1.13/281, kurā lūgts noteikt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam “Boži” kadastra 

Nr.64840150103, kas atrodas Nidā, Rucavas pagastā, privatizācijas vajadzībām. 

 Zemesgabals “Boži” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 2005.gada 8.februārī ierakstīts 

Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000165541 uz Latvijas valsts vārda Finanšu 

ministrijas personā. 2007.gada 12.septembrī Zemesgabals nodots SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor” valdījumā. 

Pēc atdalīšanas Zemesgabals sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840150340 

3052 m2 platībā. 

Possessor, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 

„Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2. un 4.punktu, 

lūdz noteikt Zemesgabalam privatizācijas lietošanas mērķi. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Zemesgabalam reģistrēts nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) 3052 m2 platībā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta  

noteikumiem Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas 

vajadzībām” 5.punktu, Ministru kabineta 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 teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā 

(prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2025.gadam” 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

      Zemes gabalam “Boži” kadastra Nr.64840150103, 3052m2 platībā, kas atrodas Nidā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, privatizācijas vajadzībām noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601. 
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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 adreses piešķiršanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

 priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Veicot īpašuma “Luknes” kadastra Nr.64520170070, kas ir dzīvojamā māja kadastra 

apzīmējums 64520170070001 Dunikas pagastā sakārtošanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, secināts, ka 

nedzīvojamo telpu grupai nav piešķirta adrese. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.10. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Dzīvojamā mājā “Luknes” kadastra apzīmējums 64520170070001, kas atrodas uz zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 64520170070, Dunikas pagastā, nedzīvojamai telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 64520170070001005 piešķirt adresi: “Luknes”-5, Dunikas pag. Rucavas nov., LV-3480. 

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 novērtējuma veikšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “CTB Karjeri”, reģistrācijas Nr.42103036324, biroja adrese: Cukura iela 38A, 

Liepāja, valdes locekļa Kārļa Žāža iesniegumu (25.01.2021.Nr.2.1.13/233), kurā, pamatojoties uz 

22.12.2000.gadā noslēgtā līguma ar Dunikas pagasta padomi un 2016.gadā (2016/245) pārslēgto zemes 

nomas līgumu starp Rucavas novada domi un “CTB”, izbeigšanos 22.12.2020., lūgts noslēgt jaunu 

zemes nomas līgumu ar mērķi uzglabāt minerālmateriālu īpašumā “Liepienu karjeri” zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 64520020087, Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz diviem gadiem.  
Uz zemes gabala atrodas SIA “CTB” piederoša minerālmateriālu krautne. SIA “CTB” minētajā 

īpašumā vairākus gadus veicis saimniecisko darbību – karjera izstrādi. Pirms termiņa beigām veicis 

materiāla ieguvi un to novietojis krautnē – 0,183ha platībā. Sakarā ar Covid -19 pandēmijas rezultātā 

radušos pieprasījuma samazinājumu, materiālu nav bijis iespējams realizēt nekavējoties, tādēļ tas tika 

novietots krautnē. Karjers ticis rekultivēts atbilstoši līgumam, kā arī par materiālu, kas ticis iegūts ir 

samaksāts dabas resursu nodoklis un nomas maksa pašvaldībai. Garantē krautnes vietas un 

piebraucamā ceļa nolīdzināšanu materiālu izvedot. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

       Veikt zemes gabala “Liepienu karjeri” 64520020087 Dunikas pagastā, daļas 0,183ha platībā, uz 

kuras atrodas krautne, novērtējumu. Pēc novērtējuma veikšanas lemt par iznomāšanu. 
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1.10. Par īpašuma atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […], iesniegumu (28.01.2021.Nr.2.1.13/249), kurā lūgts atļaut izpirkt zemi zem 

piederošas ēkas, kas atrodas uz zemes gabala […]. 

Ar 2008.gada 24.septembra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.8.1., protokols Nr.9, “Par 

pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu” zemes gabals […] apstiprināts kā pagasta 

padomei piekrītošs. 

Lai atsavinātu zemes gabalu […], nepieciešams to uzmērīt, ierakstīt zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) 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 – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes vienībai […], piešķirt nosaukumu […] 

2. zemes vienībai noteikt platību 0,06 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

3. zemes vienībai […], noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve - NĪLM 

kods 0601. 

4. Veikt zemes vienības uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.11. Par medību tiesību nomu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 
Izskatītas Rucavas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības 

medību tiesību nomas īstenošanai. Nepieciešams izsludināt pieteikšanos medību platībām, kuras 2021. 
gadā pašvaldība iznomās medību tiesību īstenošanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu, iepriekš minēto un pamatojoties uz Medību likuma 1.panta 9. 
punktu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 „Medību noteikumi” 13. un 14. 
punktu, atbilstoši Rucavas novada pašvaldības noteikumiem “Par medību tiesību nomas piešķiršanas 
kārtību”.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izsludināt pieteikšanos šādām medību platībām, kuras pašvaldība iznomās medību tiesību 

īstenošanai: 

Nr.  Zemes vienības   

nosaukums  

Zemes vienības 

kadastra apz.  

Platība, ha 

1. “Zaļkalni”  64840070085 3,29ha 

2. “Jaunie Grantskalni” 64520070111 3,14ha 
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3. “Ceļtekas” 64840060024 3,3ha 

4. “Pie Ječiem” 64520050839 1.1ha 

5. “Pie Ječiem” 64520050844 1.1ha 

 
2. Izvietot tīmekļa vietnē www.rucava.lv un Rucavas novada pašvaldības un Dunikas pagasta 

pārvaldes ēkā uz informācijas stenda informāciju par iepriekš minētajām medību platībām, 

kuras iznomās medību tiesību īstenošanai. Informācija par medību platībām izvietošanas 

termiņš - ne īsāks par 2 (divām) nedēļām. 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 2.februārī saņemts […] iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/256), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam uz zivju āķiem. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, līdz lēmuma pieņemšanas 

dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 1100  zivju āķiem, brīvi palikuši 2900 zivju āķi. 

29.12.2020. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.15; 3.p.), nosakot, ka 

pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss Rucavas novadam 

piešķirtais zivju āķu limits. 

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 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku 

skaita limits - 4000 zivju āķi, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas 

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai […], 100 gab. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.13. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 2.februārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/256), kurā lūgts  piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

  Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju 

murdi. 

  Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

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

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

iesniegumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 27.janvārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/245), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 



13 

 

Rucavas novada domes 2021.gada 25.februāra sēde 

 
 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 
11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 
punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 
29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un personīgo 
iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

             (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 27.janvārī saņemts […] iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/246), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

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

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

iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 
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2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

  

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 27.janvārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/244), kurā lūgts  piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

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

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

iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

      1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām       

2021.gadam […]. 

2.   Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 1.februārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/253), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 
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Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

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

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

iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 27.janvārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/253), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 
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jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

lēmums. 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)   
 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 16.februārī saņemts […], iesniegums (reģistrācijas 

Nr. 2.1.13/283), kurā lūgts  piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas 

novadā pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam uz zivju āķiem. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, līdz lēmuma pieņemšanas 

dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 1100  zivju āķiem, brīvi palikuši 2900 zivju āķi. 

29.12.2020. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.15; 3.p.), nosakot, ka 

pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts viss Rucavas novadam 

piešķirtais zivju āķu limits. 

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 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku 

skaita limits - 4000 zivju āķi, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas 

noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 

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

teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai […] 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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



17 

 

Rucavas novada domes 2021.gada 25.februāra sēde 

 
 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Rucavas novada domes kancelejā 2021.gada 16.februārī saņemts […] (reģistrācijas Nr. 

2.1.13/283), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu 

pašpatēriņa vajadzībām 2021.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18 zivju murdiem, brīvi palikuši 34 zivju murdi. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

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

teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr 

tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta sesto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 

11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, 7.9.1. apakšpunktu, 3.3 

punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārejas noteikumu 20.punktu, saskaņā ar 

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

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

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 

2021.gadam […]. 

2. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai.  

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

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

1.21. Par 28.01.2021. domes sēdes lēmuma “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

(protokols Nr.1; 1.8.) skaidrojošās daļas papildināšanu 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma nesaņemšanas 11.02.2021. 

sēdē un jautājuma atlikšanas, atkārtoti izskata […], iesniegumu (06.01.2021.Nr.2.1.13/44), kurā lūgts 

pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu […] 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteikts, 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 
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pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmums”. 

Rucavas novada dome ar 27.12.2010.gada lēmumu 1.20.§ protokols Nr.25, ir izbeigusi zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības […]. 

Starp […] un Rucavas novada domi 2011.gada 25.janvārī noslēgts Zemesgabala nomas līgums 

par nekustamā īpašuma […], zemes vienības kadastra apzīmējums […]. Līguma termiņš noteikts līdz 

2021.gada 24.janvārim. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

[…]zemes nomas tiesības ieguvis, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 

saskaņā ar 25.panta otro daļu “persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta 

pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā 

ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 

lietošanā bijušo zemi. […]. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts”. 

2005. gada 30. augusta  Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7. punktā noteikts, 

ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada 

nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Pašvaldībai ir tiesības zemes 

nomas maksas apmēru samazināt līdz 50 %, izdodot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 

atsevišķām nomnieku kategorijām. 

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 

18.02.2021.(prot.Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 

septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

pārejas noteikumu 20.punktu, Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, un 25.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar […], līdz 2027.gada 28.februārim. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

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

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

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

1.22. Par nekustamā īpašuma „Liepienu karjeri” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Komitejā tiek izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma “Liepienu karjeri” Dunikas pagastā 

turpmāko izmantošanu. Nekustamais īpašums “Liepienu karjeri” kadastra Nr.64520020010 sastāv no 

četrām zemes vienībām. Reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504879. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešams veikt īpašuma sadali. Atdalīt zemes vienības ar 

https://likumi.lv/ta/id/45729-par-zemes-reformas-pabeigsanu-lauku-apvidos
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kadastra apzīmējumiem 64520020089 un 64520020087, piešķirt jaunu nosaukumu “Liepienu lauki”. 

Noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.(prot.Nr.2) 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,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atdalīt no īpašuma “Liepienu karjeri” kadastra Nr.64520020010 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 64520020089, platība 2,99ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) un 64520020087 platība 7,15ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

2. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520020089 un 64520020087 piešķirt 

jaunu nosaukumu „Liepienu lauki”; 

3.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  64520020089 un 64520020087 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – derīgo izrakteņu ieguves teritorija NĪLM kods 0401. 

4. Īpašumā “Liepienu karjeri” paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

64520020013 un 64520020010, noteikt zemes lietošanas mērķi derīgo izrakteņu ieguves 

teritorija–  NĪLM kods 0401. 

5. Pēc īpašuma “Liepienu karjeri” sadalīšanas, reģistrācijas zemesgrāmatā, veikt jaunizveidotā 

īpašuma “Liepienu lauki” novērtējumu, lai īpašumu nodotu atsavināšanai. 

6. Pēc novērtējuma saņemšanas juristei sagatavot izsoles noteikumus. 
 

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

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

 

1.23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata kopīpašnieku […] iesniegumu (22.02.2021.Nr.2.1.13/291), kurā lūgts atļaut sadalīt 

kopīpašumu […]. Īpašums sastāv no 2 zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt no īpašuma […]. Zemes 

vienības daļai, kas pāriet […].  

„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. 

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

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās I.Riežniece.  
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”), 18.02.2021.gadā pie zvērinātas notāres 
Larisas Medvedevas  noslēgto kopīpašuma sadales  līgumu Nr.779, un iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut kopīpašniekiem […], sadalīt nekustamo īpašumu […] 
2. Atdalīt zemes vienību […] 
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      3. Zemes vienības […] 

4. zemes vienībai […]noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes vienības […] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

7.Īpašumā […] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101 […] 

8.Apstiprināt darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

9.zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 

prasībām. 

10. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
 

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

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

1.24. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata kopīpašnieku […], kurā lūgts atļaut sadalīt kopīpašumu […]. Lūgts atļaut atdalīt no 

nekustamā īpašuma […] 

Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […] Pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 

lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās I.Riežniece.  

Pamatojoties uz 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”), 

18.02.2021.gadā pie zvērinātas notāres Larisas Medvedevas  noslēgto kopīpašuma sadales  līgumu 

Nr.779, un iesniegumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1.  atļaut kopīpašniekiem […]sadalīt nekustamo īpašumu […] atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu […] atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […], piešķirt jaunu 

nosaukumu […]”; 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

3. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu […] 

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

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

6. Atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem […] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

7. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu […]piešķirt jaunu nosaukumu […] 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
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10. Īpašumā […] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem […] un […] 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. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts […], iesniegums (09.02.2021.Nr.2.1.13/270), kurā lūgts 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 29.martā, pagarināts 2019.gada 28.februārī 

un 2020.gada 2.janvārī. […]. 

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 – 7(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1.  Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē […]uz laika posmu līdz 31.12.2023. 

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

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

 

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

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

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

auksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

3.1. Par nekustamā īpašuma “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe ) 
 

2020.gada 29.decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.19; 3.2.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Dižozoli”, kadastra Nr. 64520050047, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

Nr.64520050047, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000602249, sastāv no 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520050268, ar kopējo platību 1.36 ha (t.sk. meža zemes 1.34 

ha ar mežaudzi).  
Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģistrācijas Nr. 41503053180, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma, kas atrodas “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, visvairāk 

iespējamā tirgus vērtība 2021.gada 5.februārī ir EUR 2800.00 t.sk. mežaudzes vērtība ir EUR 1300.00. 

Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 180.00. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas personas 

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



22 

 

Rucavas novada domes 2021.gada 25.februāra sēde 

 
 

“Dižozoli”, kad. Nr. 64520050047, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas 

nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz 

veseliem euro, EUR 2980.00 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 18.02.2021. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520050047, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

64520050047 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 2980.00 (divi tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit euro). 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64520050047, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520050047, izsoles  komisijai šādā sastāvā: komisijas 

priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā īpašuma 

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

komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 
 
Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, kad. Nr. 64520050047, izsoles noteikumi uz 15 lp. 
 

3.2. Par nekustamā īpašuma “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe ) 
 

2020.gada 29.decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu novērtējuma 

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.19; 3.2.p.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Mazlejnieki”, kadastra Nr. 64520100290, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

Nr.64520100290, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000605367, sastāv no 

neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520100289, ar kopējo platību 3.28 ha.  
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 “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, visvairāk 

iespējamā tirgus vērtība 2021.gada 6.janvārī ir EUR 10200.00. Izdevumi par nekustamā īpašuma 

novērtēšanu ir EUR 181.50. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
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novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama 

īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, nekustamā īpašuma “Mazlejnieki”, kad. Nr. 6452 

010 0290, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā 

noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 10382.00 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 18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520100290, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

64520100290 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 10382.00 (desmit tūkstoši 

trīs simti astoņdesmit divi euro). 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64520100290, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520100290, izsoles  komisijai šādā sastāvā: komisijas 

priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā īpašuma 

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

komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 
 
Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, kad. Nr. 64520100290, izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

3.3. Par nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.17, 1.21.) uzdodot veikt novērtējumu nekustamajam 

īpašumam “Jaunbalčēni”, kadastra Nr. 64840130099.  

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

Nr.64840130099, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840130097 4,05 ha platībā, 

reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000606878, nav iznomāts. Atbilstoši 

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

2020.gada 29.decembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.19; 9.), ar kuru tika nolemts 

nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti izsoles noteikumi. 
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2021.gada 10.februārī notika nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā,  kadastra Nr. 64840130099, izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 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 - EUR 16000.00 

(sešpadsmit tūkstoši euro 0 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 2021.gada 5.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 

1500.00 EUR un 2021.gada 12.februārī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 14500.00 EUR. Līdz 

ar to SIA “Otanki Farming” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma maksu - EUR 16000.00 

(sešpadsmit tūkstoši euro 0 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 un 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021. (protokols Nr.4) ieteikumu 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atzīt 2021.gada 10.februāra nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Jaunbalčēni”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840130099, 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 “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

Pielikumā: 2021.gada 10.februāra izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

trešā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe ) 

 

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

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

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

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

64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no 

neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids - nodošana atsavināšanai. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110111 
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izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 30.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 29.decembrī Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli 

par nenotikušu, nolēma rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar pazeminātu izsoles sākumcenu 

(EUR 4812,00), nosakot otrās izsoles sākumcenu EUR 4330,00. 

2021.gada 10.februārī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

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

izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2021.gada 8.februāra 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, pēc otrās 

nesekmīgās izsoles 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 otrā mutiskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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.pantu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku 

par četrām nedēļām, 32.panta otrās daļas pirmo 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 un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, 

otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2021.gada 10.februāra 

izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 60 procentiem pazeminātu 

izsoles sākumcenu (EUR 4812,00). 

3. Noteikt trešās izsoles sākumcenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) un apstiprināt Rucavas 

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

kadastra Nr. 64520110111, trešās izsoles noteikumus. 

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

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520110111, 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:  
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1. 2021.gada 10.februāra nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520110111, izsoles komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā,  kadastra Nr. 64520110111, trešās izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 
3.5. Par suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku pārdošanas cenu 

 Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 
(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Nepieciešams noteikt pārdošanas cenu par Rucavas novada pašvaldības līdzekļiem 

iegādātajiem reprezentācijas priekšmetiem.  

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

un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: Apstiprināt reprezentācijas priekšmetu pārdošanas cenu bez 

PVN : 

Nr. Priekšmeta nosaukums Pārdošanas cena bez PVN 

euro 

1.   Parastie zīmuļi ar novada simboliku 0.54 

2.  Sejas maskas ar novada simboliku 5.37 

3.  Krūzītes ar apdruku 4.96 

 

1. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 
 

3.6. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 

 
Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību iestādēs. 

Saskaņā ar 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, pašvaldībai 

jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs ar 2021. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ:  

            1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada   

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021. gada 1. janvāra saskaņā ar pielikumu : 

2. Rucavas pamatskolā – 238.57 euro  mēnesī; 

3. Sikšņu pamatskolā  –  226.96 euro mēnesī; 

4. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš – 224.09 euro  mēnesī. 
 

Pielikuma : Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs ar 2021. gada 1. janvāri uz 1 lapas. 
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3.7. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 
 
Izskata jautājumu par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei. 

Saskaņā ar 2020. gada 14. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 

un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības 

programmas izmaksas privātai izglītības iestādei””, pašvaldībai jānosaka vidējās izmaksas pirmskolas 

izglītības programmas izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei ar 2021. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021.(protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas izglītības 

programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam   226.54 euro  

ar 2021. gada 1. janvāri. 

2. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par   pirmskolas izglītības 

programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei  112.07 euro  ar 2021. gada 1. janvāri. 

 3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv 2021. gadam apstiprinātās vidējās izmaksas, 

kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas programmas īstenošanu. 

 
Pielikumā:  Vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par  pirmskolas 

izglītības programmas īstenošanu 2021. gadā uz 1 lapas 

 

3.8. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Jumītis” 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Rucavas novada domē saņemts biedrības “Jumītis”, reģistrācijas Nr.40008034255, iesniegums 

(reģistrācijas Nr. 2021/2.1.13/275), kurā lūgts atbrīvot no nomas maksas sakarā ar to, ka nomas objektu 

vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ sakarā 

ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. Iesniegumā lūgts atbrīvot no nomas maksas, kas noteikta 

01.07.2016. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2016/2.10.5/3 – EUR 47.17, līdz 2021.gada 

31.maijam. Nomas objekts par ko tiek prasīts atbalsts – “Saieta nams” telpas, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads. 

26.11.2020. Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nomas maksas atbrīvojuma 

piemērošanu biedrībai “Jumītis”” (protokols Nr.17; 4.15.), 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.    

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 2021. gada 30. jūnijam 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 

http://www.rucava.lv/
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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 2021. gada 30.jūnijam vienpusēji, neveicot 

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

vienlaikus atbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem: 

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

oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, 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 29. februārim, samazinājušies 

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

3.1.1 ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 

31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada 

janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros 

nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, 

samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu; 

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

nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa 

pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

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

3.4. 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 parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša 

pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. 

Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku; 

3.5. 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. 

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 epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

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 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 5.1.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 Neveicot grozījumus nomas līgumā, no 01.01.2021. līdz 31.05.2021. 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. 

 

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

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

 

3.9. Reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšana  

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

Ministru kabineta 10.11.2020 noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 

(turpmāk – Noteikumi) paredz Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 

Vaiņodes novadiem līdz 2021. gada 1. martam apstiprināt un iesniegt Grobiņas novada domei un 

nosūtīt Vides un reģionālās attīstības ministrijai reorganizācijas plāna konstatējošo daļu saskaņā ar 

noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu. 

 Tāpat Noteikumu 23.1 punkts nosaka, ka “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 

ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā 

formā.” 

 Dienvidkurzemes novada finanšu komisija, izvērtējot Noteikumu pielikumos definēto 

konstatējošās daļas formu, ņemot vērā administratīvo slogu informācijas sagatavošanā un tā 

samērojamību ar konstatējumu daļas lietderību Administratīvi teritoriālās reformas reorganizācijas 

plāna izstrādē, tāpat, ņemot vērā uzskaites kārtību pašvaldībās, kas noteikta ar 13.02.2018 Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, normatīvos aktus par 

Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu un uzraudzību. 

 Atbilstoši augstāk minētajam un saskaņā ar Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas 2021. 

gada 14. janvāra lēmumu “Par Ministru kabineta noteikumos Nr.671 sniedzamās informācijas formātu” 

(41.§), pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 

8.punktu, kur noteikts, ka reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu 

apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ:  

1.  Apstiprināt Rucavas pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļu ( 1. pielikums). 

2.  Apstiprināt Rucavas pašvaldības mantas konstatējuma daļu (2. pielikums). 

3.  Apstiprināt Rucavas pašvaldības saistību konstatējuma daļu (3. pielikums). 
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3.10. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.1/2021 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 
2021.gada 28. janvārī Rucavas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus  Nr.1/2021 “Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Rucavas novadā”. Noteikumi nosaka 

mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot 

mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi 

Rucavas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2021 “Par maznodrošinātās 

mājsaimniecības statusa noteikšanu Rucavas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) un izsaka šādus 

iebildumus: 

1. Saistošo noteikumu nosaukumā un 2. punktā lietot terminu “maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksnis” atbilstoši augstāka juridiska spēka normatīvajam aktam – 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā – lietotajam. 

2. Precizēt saistošo noteikumu 2.punktu, ar kuru tiek noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksnis, ievērojot, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu maksimālais slieksnis 

pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir noteikts 80% apmērā no ienākumu mediānas 

(544,41 euro) un nākamajām personām tas aprēķināts ar koeficientu 0,7. Tas nozīmē, ka pašvaldībā, 

nosakot maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni, to jānosaka, piemēram, 65% vai 70% no ienākumu 

mediānas (noapaļojot) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 0,7 katrai nākamajai 

personai no šīs vērtības.  Tādējādi, nosakot ienākumu slieksni 327 euro apmērā pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā, pārējām personām ienākumu slieksnis ir nosakāms 229 euro. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, saskaņā ar likuma 

"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta 

sesto daļu punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021.  (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu 

sniegšanai. 

 

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

ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā”  uz 2 lapām. 

 

3.11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata […] kurā lūgts atļaut izpirkt zemes gabalu […].  

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam, un 25.panta otrajai daļai personām, kuras nenoslēdza zemes 

izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, izbeidza zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības un tās ieguva zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi. Tika noslēgts 

zemes nomas līgums ar […]. 



31 

 

Rucavas novada domes 2021.gada 25.februāra sēde 

 
 

Pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 06.01.2020. lēmumu, īpašuma 

tiesības uz būvi ar […], kas atrodas uz zemes gabala […] 

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības vārda ierakstīts […]. 

 Sertificēts vērtētājs SIA “Latio” Reģ.Nr.41703000843, ir veicis nekustamā īpašuma 

novērtējumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši 

Standartizācijas likumā apstiprinātiem vērtēšanas standartiem. Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir 

noteicama […]. 

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 

3.punktu; 8.panta 2.daļu un 44.panta 4.daļu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu un ņemot vērā 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 18.02.2021. (protokols 

Nr.2) un Finanšu pastāvīgās komitejas 18.02.2021. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ:  

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu […] par vērtējumu. 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 
 

Deputāte Daiga Ķēdže pamet domes sēdi 15.30  

J.Veits pasludina 5 minūšu pārtraukumu 
  

4. Par Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāju 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

2009.gada 17.jūlija Rucavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Rucavas novada 

pašvaldības nolikums" noteikts, ka domes vadošie un pašvaldības iestāžu vadošie darbinieki darbā var 

tikt pieņemti konkursa kārtībā. Saskaņā ar 2020. gada 24.septembrī apstiprinātā Rucavas tradicionālā 

kultūras centra nolikuma 3.1. punktu kultūras centru vada vadītāju amatā ieceļ dome. 

2020.gada 29. decembrī dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.19,1.10.p.) iecelt Edmundu 

Aizkalnu Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāja amatā. 

2021.gada 19. februārī Edmundam Aizkalnam tika nosūtīts uzaicinājums uz domes sēdi 2021. 

gada 25. februārī sagatavot  prezentāciju par paveikto darbu Rucavas tradicionālās kultūras centra 

vadītāja amatā.  

Deputāte I.Riežniece izsaka priekšlikumu veikt darba līguma grozījumus un pagarināt 

pārbaudes laiku līdz 26.jūnijam 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, ka tikai dome var 

iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, balso par lēmuma projektu: “Atbrīvot Edmundu Aizkalnu no 

Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāja amata”.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 2 (Andis Bārdulis,  Irēna 

Riežniece); PRET – 3 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, Jānis Veits); ATTURAS – 1 Andis Rolis, 

NOLEMJ:  

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

Deputāts Andis Bārdulis pamet domes sēdi pulksten 16.30 
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5. Par vienreizēju piemaksu pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 
Pamatojoties  2021.gada 28.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 56 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” Rucavas novada 
pašvaldībai ir piešķirti 3299 euro , lai izmaksātu vienreizējas piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu 
skolotājiem un skolotāju palīgiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā naudas summa ietver 
piemaksas un darba devēja VSAOI. 

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

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā nepiedalās Līga Jaunzeme.  
Minētā naudas summa piemaksām tiek sadalīta proporcionāli pirmsskolas skolotāju un 

skolotāju palīgu darba likmēm. Pa novada iestādēm tā tiek sadalīta sekojoši: 
1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 2140 EUR ( piemaksas -1731 eiro, VSAOI- 409 eiro); 
2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupas – 1159 EUR ( piemaksas – 938 eiro, VSAOI – 221 

eiro). 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Andis Rolis, Irēna 

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

 1.Valsts budžeta mērķdotāciju vienreizējas piemaksas izmaksai pirmskolas izglītības iestāžu 

skolotājiem un skolotāju palīgiem sadalīt sekojoši : 

          1.1.Rucavas PII “Zvaniņš” – 2140 euro (piemaksas - 1731 euro, VSAOI - 409 euro); 

          1.2.Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupas – 1159 euro (piemaksas – 938 euro, VSAOI – 221   

euro). 

        2.Rucavas PII “Zvaniņš” vadītājai un Sikšņu pamatskolas direktorei sagatavot rīkojumu par  piemaksu 

sadalījumu pirmsskolas skolotajiem un skolotāju palīgiem. 

 
6. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 
 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 
novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp 
Liepāju un jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības 
plāna 2021.-2027.gada prioritātēm, sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 
investīcijām pēc 2021.gada, kā arī, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punktu un 6.panta ceturto daļu, 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma, 12.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 2020. 
gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 2.punktu, 
Dienvidkurzemes novada Finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu (rakstiskās lēmuma 
pieņemšanas procedūras protokols Nr.10, lēmums Nr.1),  

1. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes 
novadu pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādi. 

2. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, un Vaiņodes 
novadu pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 
2022.-2027.gadam izstrādi. 

3. Lēmuma 1. un 2. punktā minēto plānošanas dokumentu izstrādes kopējās izmaksas saskaņā 
ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma Nr. LPP 2020/204 iepirkuma 
rezultātu - 51 794,00  EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 euro 
centi) un 10 876,74 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 74 euro centi) 
pievienotās vērtības nodoklis, kopā 62 670,74 EUR (sešdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit 
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euro un 74 euro centi), no tām: 
4.1. Valsts budžeta mērķdotācija (57,76%) – 36 200,00 EUR; 
4.2. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,82%) – 18 060,31 EUR; 
4.3. Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējums (3,22%) – 2 015,95 EUR; 
4.4. Durbes novada pašvaldības līdzfinansējums (1,05%) – 659,22 EUR; 
4.5. Grobiņas novada pašvaldības līdzfinansējums (3,40%) – 2 131,10 EUR; 
4.6. Nīcas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,24%) – 777,45 EUR; 
4.7. Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,03%) – 647,09 EUR; 
4.8. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums (1,99%) – 1 247,30 EUR; 
4.9. Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums (0,60%) – 377,78 EUR; 
4.10. Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējums (0,88%) – 554,54 EUR.  

Ņemot vērā augstāk minēto,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pilnvarot (Rucavas novada domes priekšsēdētāju Jāni Veitu) slēgt līgumu starp 
jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām (Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem) un Liepājas pilsētas 
pašvaldību par Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma “Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam, 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 
izstrāde” (identifikācijas Nr. LPP 2020/204) līguma izpildi. 

2. Apstiprināt lēmuma 1. un 2. punktā minēto plānošanas dokumentu izstrādes kopējās izmaksas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma Nr. LPP 2020/204 
iepirkuma rezultātu - 51 794,00  EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri 
euro un 00 euro centi) un 10 876,74 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro 
un 74 euro centi) pievienotās vērtības nodoklis, kopā 62 670,74 EUR (sešdesmit divi tūkstoši 
seši simti septiņdesmit euro un 74 euro centi), no tām: 

2.1.Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums (0,60%) – 377,78 EUR; 

3. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo plānošanas 

dokumentu Vadības darba grupā (Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits saskaņā ar 

DK finanšu komisijas 30.10.2020. lēmumu Nr.10.). 

4. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo plānošanas 

dokumentu Izstrādes darba grupā (Rucavas novada attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna 

saskaņā ar DK finanšu komisijas 30.10.2020. lēmumu Nr.10.). 

5. Paziņojumu par kopīgās attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.rucava.lv un informatīvajā izdevumā ”Duvzares vēstis”. 

6. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu nosūtīt Liepājas pilsētas pašvaldībai 

un Kurzemes plānošanas reģionam. 

7. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu piecu darba dienu laikā ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

8. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 

2022.-2027.gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu. 
  

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

elektroniskā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

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

īpašumam “Pie Strautiņi 2”, kad. Nr. 64520170022, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

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

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

http://www.rucava.lv/
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2020.gada 14.maijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022 

izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts 

neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja 

noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu 

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

sākumcenu (EUR 10318.00), nosakot otrās izsoles sākumcenu EUR 9802,00. 

2020.gada 8.jūlijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022 

otrās izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2020.gada 6.jūlija 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 23.jūlijā Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu, nolēma rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar pazeminātu izsoles sākumcenu 

(EUR 10318.00), nosakot trešās izsoles sākumcenu EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit 

euro). 

2020.gada 22.oktobrī Rucavas novada dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie 

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

noteikumus ar trešās izsoles sākumcenu EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro). 

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

nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, 

trešās mutiskās izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2020.gada 30.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 trešo daļu, ja nekustamā 

īpašuma trešā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka 

mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 31.panta pirmo daļu 32.panta trešās daļa 

otro 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
Atzīt nekustamā īpašuma īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64520170022, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un 

apstiprināt 2020.gada 2.decembra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

1. Rīkot ceturto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, nosakot ceturtās izsoles sākumcenu EUR 

8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, ceturtās elektroniskās izsoles 

noteikumus. 

3. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā 

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

arī komisijas sekretāre. 

4. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 

 
Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas 
tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

Pielikumā:  

Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, 

2020.gada 2.decembra izsoles komisijas sēdes protokols uz 1 lp; 

Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, 

ceturtās elektroniskās izsoles noteikumi uz 15 lp. 
 
8. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

elektroniskā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Peši”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.8; 2.5.), ar kuru tika nolemts nodot 

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

2020.gada 8.jūlijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171 izsoles 

noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 6.jūlija 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 23.jūlijā Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, 

nolēma rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 procentiem pazeminātu 

izsoles sākumcenu (EUR 6400.00), nosakot otrās izsoles sākumcenu EUR 5760,00 (pieci tūkstoši 

septiņi simti sešdesmit euro) un apstiprināja otrās izsoles noteikumus. 

2020.gada 9.septembrī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, otrās izsoles 

noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 7.septembra 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 24.septembrī Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu, nolēma rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 60 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400.00), nosakot trešās izsoles sākumcenu EUR 4500,00 (četri 

tūkstoši pieci simti euro) un uzdeva sagatavot trešās izsoles noteikumus. 

2020.gada 22.oktobrī Rucavas novada dome nolēma rīkot nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar izsoles 

sākumcenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro) un apstiprināja trešās izsoles noteikumus. 

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

nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, trešās 

izsoles noteikumu 3.3.punktam, līdz 2020.gada 30.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 trešo daļu, ja nekustamā 

īpašuma trešā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 
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1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka 

mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 31.panta pirmo daļu 32.panta trešās daļa 

otro 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
1. Atzīt nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840030171, trešo 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2020.gada 2.decembra izsoles 

komisijas sēdes protokolu. 

     2. Rīkot ceturto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, nosakot ceturtās izsoles sākumcenu   EUR 

4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro). 

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

novadā, kad. Nr. 64840030171, ceturtās elektroniskās izsoles noteikumus. 

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

novadā, kad. Nr. 64840030171, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - 

izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē 
 
Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas 
tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

Pielikumā:  

1. Nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171, 

2020.gada 2.decembra izsoles komisijas sēdes protokols uz 1 lp; 

2. Nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, ceturtās 

elektroniskās izsoles noteikumi uz 15lp. 
 

9. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Izskata […] iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 9.2. punkts nosaka, ka 

amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz 

amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai 

pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) 

ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. 

Nolikuma 9.4.punkts nosaka, ka balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas 

novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā septiņus gadus, izņemot par 9.5.4. apakšpunktu ”bērna 

piedzimšana”, par kuru naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada 

pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu, ja iesniegums iesniegts 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna 

piedzimšanas. Ja abi vecāki atrodas darba attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam 

no viņiem”. 

[…] strādā Rucavas novada domē par sekretāri 2012. gada 5. marta. 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2018. gada 26. aprīlī sēde apstiprināto Rucavas novada 

domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu (protokols Nr.8,4.7.) un 2020. gada 23.jūlija 
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apstiprinātajiem grozījumiem “Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 

(protokols Nr.10,6.1.). 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

       Piešķirt Rucavas novada domes […] noteiktās mēnešalgas apmērā. 
 

10. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Izskata Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikuma projektu. 2020.gada 22.oktobrī 
Izglītības, kultūras un sporta komiteja vienojās jautājumu vēlreiz izskatīt, kad Rucavas baltā sviesta 
ieviešanas komisijā būs nepieciešamais locekļu skaits. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likums 72.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

(protokols Nr.2) ieteikumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, Andis 
Rolis, Irēna Riežniece, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

          Apstiprināt Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikumu 
 
Pielikumā Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas nolikums 
 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A. Kaunese informē, ka Dunikas pagasta pārvalde sākusi jau 

gatavoties nākamajai apkures sezonai. Dunikas bibliotēka gatavojas akreditācijai un pēc iedzīvotāju 

lūguma, tiek izskatīta iespēja papildināt sabiedriskā transporta maršruta laikus. 
 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams informē deputātus par aktualitātēm novada ceļos un par prezentāciju 

Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai Zoom vietnē. 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 
Domes priekšsēdētājs  J. Veits sniedz informāciju par Zoom Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas 

tikšanos un  darba grupu prezentācijām. 
 
 
 
 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.15 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                  

                           28.01.2021. 

 

Sēdes protokolētāja            Anna Ančenko 

                                                                                                 28.01.2021.   
 


