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DARBA KĀRTĪBA 

 

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Meža Zariņi” 

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strautmaļi”, „Riekstēni”,  

„Jaunmeži”, „Virkavi”, „Rieksti” 

3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lāči” 

4.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Atmodas” 

5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazvarkaļi” 

6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ceriņi” 

7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vecbidlas”, „Tekas”, 

„Mežmalas”, „Jaunšapi”, „Eži”, “Mazķervji” 

8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Annas”, „Otaņķi” 

9.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kļavzemji”, „Jaunozoli”, 

„Dangas” 

10.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grietēni” 

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienotava” 

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Skudriņas”, „Jaunkrastiņi”, 

„Zemdegas”, „Nidass” „Znotēni” 

13.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rubeņi” 

14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gauri" 

15.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strazdi”, „Kļavas”, „Jaunie 

Bergmaņi”, „Bergmaņi” 

16.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mežāres”, „Jānīši” 

17.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pauļi” 

18.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežroļi" 

19.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dimanti” 

20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Celmlauži” 

21.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Arāji” 

22.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķirši" 

23.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gaitiņi”, „Upītes” 

24.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kruļi” 

25.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Žvaģini”, „Vaivariņi”, 

„Lūsēni” 

26.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teleži” 

27.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīļi” 

28.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Valciņi”, „Vendeļi”, „Arumi”, 

„Čiekuri”-3, „Čiekuri”-4, „Čiekuri”-6, „Jaunās Demes”, „Jaunās Ausmiņas” 

29.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Baseini”, „Vecvismini”, 

„Cepurītes”, „Ruduļi”, „Vecvecvismini” 

30.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dīķi” 

31.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Timbras”, „Mildas”, „Mūziķi” 

32.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunsudargi”, “Sudargi” 

33.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Citroni” 

34.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižpriedes”, „Priedieni” 

35.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni” 

36.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Liepkalni” 

37.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pīrādziņi” 

38.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepas”, „Veldzes” 

39.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškapji” 

40.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļi" 
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41.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Roļu Klētnieki” 

42.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Līvzemes”, „Rotas”, 

„Blāzmas”, „Līvi” 

43.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Urbāni” 

44.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klintaiņi” 

45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lauksargi”, „Kalni” 

46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas”, „Lauksargi”, 

„Kalni” 

47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baldavnieki” 

48.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miglas” 

49.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Seski” 

50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji” 

51.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji” 

52.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Arkveida noliktava", 

„Kalnieši” 

53.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas", „Lieljūči”, 

„Vītoliņi”, „Svaru māja” 

54.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spīdolas”, „Spīdolas”, 

„Selgas” 

55.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Reiņavoti”, „Reiņezeri”, 

„Māja Nr.2-1”, “Liparti”, “Bērzu Reiņavoti”, “Pīlādžu Reiņavoti” 

56.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti” 

57.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti” 

58.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saktas” 

59.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīkles” 

60.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Līči”, „Līči”, „Zaļā 

Birzs”, „Ceļmalas” 

61.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazvītoli”, „Vītoli”, 

„Vītolmeži”, „Meža Mazvītoli” 

62.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumnieki” 

63.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi” 

64.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kundziņi” 

65.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jauntīreļi” 

66.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Egles” 

67.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunegles” 

68.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzintari” 

69.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas” 

70.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Rūķīši”, „Vidiņi”, 

„Lejasķiburi”, „Jaunie Rūķīši” 

71.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki” 

72.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kociņi” 

73.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Senči” 

74.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari” 

75.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bumbuļi”, „Ziemeļbrieži”, 

„Attes Zirnāji”, „Pakalni”, „Zundes”, „Mazsprūdi”, „Jaungundegas” 

76.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelzceļnieki”  

77.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Nidas Miltiņi” 

78.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klimbji" 

79.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižkatuži”, „Bunkas” 

  „Līnarti”, „Velēnas” 
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80.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bozgalvji” 

81.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķezberi" 

82.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Šēperi" 

83.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ando” 

84.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežstrauti” 

85.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņas”, „Oliņi” 

86.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Segliņi” „Liedagi”-13 

87.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kāpas”  

88.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dimanti”, „Kaķīši”, „Pūķīši”, 

„Vaivaru ūdenstornis”, „Vardes”, „Vismini”, „Pūķarags”, „Pūķarags”, Tiltiņi”, 

„Kaziņas”, „Lielozoli”, „Rudeņi”, „Ozollejas” 

89.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pērkoni”, „Pērkoniņi”, “Šiļi”, 

“Zaļmeži” 

90.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saktas”, „Dižsaktas” 

91.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Irbītes" 

92.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Īves" 

93.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baloži” 

94.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mālkalni” 

95.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ploči” 

96.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki” 

97.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Misiņi” 

98.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mārtiņbrakši”, „Brakši” 

99.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kodoli”, „Banaži” 

100.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bērzlejas” 

101.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi” 

102.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālderi”, „Rasiņas”, 

„Ostmaļi” 

103.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Viģeļi” 

104.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mālieni”, „Ziemeļliepnieki”, 

„Jaunās Teikas” 

105.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Prīlapi” 

106.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balčēni” 

107.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meirāni”, „Jaunās pasakas” 

108.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurzemītes” 

109.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Garkāji” 

110.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Krastiņi” 

111.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kūkši”, „Lielvašķi”, 

„Veckūkši” 

112.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pakalni”, „Vējkalni” 

113.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Garkāji”, „Meža Garkāji” 

114.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sudargu skola” 

115.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazceriņi”, „Jaunie 

Mazceriņi” 

116.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saulkrasti”, “Jaunsaulkrasti” 

117.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Santas” 

118.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Eglāji” 

119.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Biteri” 

120.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Akmentiņi” 

121.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizmeži" 

122.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kluči”,  
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  „Skrandas”, „Krauzes”, „Klucīši” 

123.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķesteri” 

124.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazlauki”, „Čiekuri -2” 

125.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Čiekuri”-1, „Lielvārpas”, 

„Pīles”, „Muižnieki”, „Pļavas”, “Krokši”, “Vītiņi” 

126.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizstrauti”, „Mežlauki” 

127.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižķiburi”, „Ķiburi”, 

„Mazķiburi” 

128.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Stūri”, „Stūrīši” 

129.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sēninieki”, „Kalves” 

130.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dārziņi 1” 

131.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smiltnieki” 

132Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Noras”, „Dambīši” 

133.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Andrupēni”, „Eglieni” 

134.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Daukanti” 

135.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gaiziņi” 

136.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smaidas” 

137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miķelīši” 

138.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Alkšņi” 

139.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Selgas” 

140.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vārpas” 

141.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balbārži” 

142.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Freibergi”, „Straumītes”, 

„Māja Nr.6”-11 

143.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Brīvkalni”, „Rītiņi”, 

 „Vanagkalni”, „Skaņkalni” 

144.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zemdegas" 

145.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kretuli”, ”Stalti” 

146.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari” 

147.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas Sedoli” 

148.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zvaigznāji", “Jaunšūnas” 

149.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalēji”, “Pagrabi”, 

“Liedagi”-21 

150.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Caunes” 

151.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumi” 

152.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zāģeri” 

153.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.6” 

154.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Putniņi”, „Liedagi -7” 

155.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Paēnas” 

156.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežavoti” 

157.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Avoti” 

158.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi” 

159.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

 „Lāču Puļķi”, „Vecvagari” 

160.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dālderi” 

161.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bidiņi” 

162.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bruzdiņi”, 

„Jaunavotiņi”  

163.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spodras”, 

„Ketverči”  
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164.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mauriņi”, „Rotaļas” 

165.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Griezes” 

166.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzintarkrasti”, „Alejas” 

167.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jāņavoti”, „Avotkalni”, 

„Stedi”, „Ozolbirzes”, „Upenes”, „Dabari”, „Birķi”, „Aploki”, „Ausmiņas”, 

„Jaunsaktas”, „Dienvidliepnieki”, „Māja Nr.6”-12, „Jauntomiņi”, “Tālie Dūrēji”, 

“Hiacintes” 

168.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lauri” 

169.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzelmēni”, „Zelmēni” 

170.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bruži” 

171.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunvismini” 

172.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalna Cinki”  

173.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ratenieki” 

174.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškāji” 

175.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunmiemji”, “Kalnmiemji”, 

“Dzintarnieki” 

176.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Puduri” 

177.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pumpuli” 

178.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi” 

179.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kamenes” 

180.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari” 

181.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi” 

182.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunpērkoni” 

183.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari” 

184.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunbumbuļi” 

185.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas” 

186.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Duvzares” 

187.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejiņas” 

188.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brastiņi” 

189.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lielkļavas” 

190.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni 2” 

191.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vismini -2” 

192.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gruntiņi”, „Vecgruntiņi”, 

“Gruntiņi” 

193.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Graudiņi”, „Gredzeni” 

194.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dreiži” 

195.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižeglieni” 

196.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas” 

197.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Duči 1”, “Jāņkalni”, “Lipši” 

198.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Atvari”, „Jaunslamsti”, 

„Pūpoliņi” 

199.Par nekustamo īpašumu nodokļa atlaidi SIA „G.M.KOKS” īpašumiem 

200.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grauduži” 

201.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi” 

202.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi” 

203.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Trūkšmas” 

204.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļu lanka” 

205.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālijas”, “Svilīši”, “Ūdri”,  

206.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bērzzari”, “Dižrieksti”, 

“Dzintarkrastiņi”, “Dzintarlejiņas”, “Fazenda” 
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207.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķepīši” 

208.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižķervji” 

209.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežamiemji” 

210.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rapši” 

211.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Auziņi” 

212.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ķīvītes”, „Jurgas” 

 

Zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova informē, ka Rucavas novada pašvaldībā saņemti 

379 iesniegumi, kuros lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem īpašumiem 

2017.gadam.  

 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1. līdz 157. 

jautājumam. 

 

 

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Meža Zariņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Rimanta Teleža, dzīvo Dunikas pag. „Zariņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/151), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Meža Zariņi” kad.Nr.64840150057, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Rimantam Teležim, personas kods 241066-11907, nekustamā 

īpašuma „Meža Zariņi” kad.Nr.64520150057, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strautmaļi”, „Riekstēni”,  

„Jaunmeži”, „Virkavi”, „Rieksti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māra Žvaģina, dzīvo Rucavas pag. „Strautmaļi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/177), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Strautmaļi” kad.Nr.64840040015, „Riekstēni” kad.Nr.64840040282, 

„Jaunmeži” kad.Nr.64840040027, „Virkavi” kad.Nr.64840120015, Rucavas pagastā, 
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“Rieksti” kad.Nr.64520150001, Dunikas pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārim Žvaģinam, personas kods 160562-11904, nekustamo 

īpašumu „Strautmaļi” kad.Nr.64840040015, „Riekstēni” kad.Nr.64840040282, 

„Jaunmeži” kad.Nr.64840040027, „Virkavi” kad.Nr.64840120015, Rucavas 

pagastā, “Rieksti kad.Nr.64520150001 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lāči” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Austras Virdzinieces, dzīvo Rucavas pag. „Lāči”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/180), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lāči” kad.Nr.64840100029, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Austrai Virdziniecei, personas kods 050541-11914, nekustamā 

īpašuma „Lāči” kad.Nr.64840100029, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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4.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Atmodas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Šperberga, dzīvo Rucavas pag. „Atmodas”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/176), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Atmodas” kad.Nr.64840087345, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Šperbergam, personas kods 261065-11905, nekustamā 

īpašuma „Atmodas” kad.Nr.64840087345, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazvarkaļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Marģietas Lidijas Stankevičas, dzīvo Dunikas pag. „Mazvarkaļi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/185), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mazvarkaļi” kad.Nr.64520050014, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Marģietai Lidijai Stankevičai, personas kods 090638-11902, 

nekustamā īpašuma „Mazvarkaļi” kad.Nr.64520050014, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ceriņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mirdzas Ratenieces, dzīvo Dunikas pag. „Ceriņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/154), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ceriņi” kad.Nr.64520120090, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mirdzai Rateniecei, personas kods 220333-11903, nekustamā 

īpašuma „Ceriņi” kad.Nr.64840120090, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vecbidlas”, „Tekas”, 

„Mežmalas”, „Jaunšapi”, „Eži”, “Mazķervji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Ķēdžes, dzīvo Rucavas pag. „Bunkas”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/150), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Vecbidlas” kad.Nr.64840200081, „Tekas” kad.Nr.64840200085, 

„Mežmalas” kad.Nr.64840170014, „Jaunšapi” kad.Nr.64840200063, „Eži” 

kad.Nr.64840190055, “Mazķervji” kad.Nr.64840200001, jo deklarētā dzīvesvieta ir 

Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Ķēdžem, personas kods 250591-11946, nekustamo īpašumu 

„Vecbidlas” kad.Nr.64840200081, „Tekas” kad.Nr.64840200085, 

„Mežmalas” kad.Nr.64840170014, „Jaunšapi” kad.Nr.64840200063, „Eži” 

kad.Nr.64840190055, “Mazķervji” kad.Nr.64840200001 Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Annas”, „Otaņķi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Grauduža, dzīvo Dunikas pag. „Otaņķi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/183), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Annas” kad.Nr.64520120193, „Otaņķi” kad.Nr.64520120107, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Graudužim, personas kods 200750-11918, nekustamo 

īpašumu „Annas” kad.Nr.64520120193, „Otaņķi” kad.Nr.64520120107, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

9.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kļavzemji”, „Jaunozoli”, 

„Dangas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingas Kalniņas, dzīvo Dunikas pagasta „Birzes”-4, iesniegumu, 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/187), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Kļavzemji” kad.Nr.64520100241, „Jaunozoli” kad.Nr.64520100233, 

“Dangas” kad.Nr.64520100194, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. samazināt Ingai Kalniņai, personas kods 220982-11903, nekustamo īpašumu  

„Kļavzemji” kad.Nr.64520100241, „Jaunozoli” kad.Nr.64520100233, 

“Dangas” kad.Nr.64520100194, Dunikas pagastā, Rucavas novadā  nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

10.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grietēni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gunta Grietēna, dzīvo Dunikas pag. „Krejotava”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/191), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Grietēni” kad.Nr.64520110109, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Guntim Grietēnam, personas kods 280786-11915, nekustamā 

īpašuma „Grietēni” kad.Nr.64520110109, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienotava” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jura Grietēna, dzīvo Dunikas pag. „Krejotava”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/190), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Pienotava” kad.Nr.64520100091, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jurim Grietēnam, personas kods 170461-11904, nekustamā īpašuma 

„Pienotava” kad.Nr.64520120133, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Skudriņas”, 

„Jaunkrastiņi”, „Zemdegas”, „Nidass” „Znotēni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Intas Skudriņas, dzīvo Dunikas pag. „Granīti-7”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/189), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Skudriņas” kad.Nr.64520110028, „Jaunkrastiņi” kad.Nr.64520100171, 

„Zemdegas” kad.Nr.64520100107, „Nidass” kad.Nr.64520110013, „Znotēni” 

kad.Nr.64520110064, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā 

teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Intai Skudriņai, personas kods 310562-11918, nekustamo īpašumu 

„Skudriņas” kad.Nr.64520110028, „Jaunkrastiņi” kad.Nr.64520100171, 

„Zemdegas” kad.Nr.64520100107, „Nidass” kad.Nr.64520110013, „Znotēni” 

kad.Nr.64520110064, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

13.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rubeņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jēkaba Lūropa, dzīvo Dunikas pag. „Rubeņi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/192), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Rubeņi” kad.Nr.64520120166, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jēkabam Lūropam, personas kods 230736-11913, nekustamā 

īpašuma „Rubeņi” kad.Nr.64520120166, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4 

 

14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gauri" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alvīnes Irmas Kapilinskas, dzīvo Dunikas pag. „Gauri”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/196), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Gauri” kad.Nr.64520060007, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Alvīnei Irmai Kapilinskai, personas kods 140342-10899, nekustamā 

īpašuma „Gauri” kad.Nr.64520060007, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

15.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strazdi”, „Kļavas”, 

„Jaunie Bergmaņi”, „Bergmaņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Laimoņa Kļavas, dzīvo Dunikas pag. „Mētras-6”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/197), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Strazdi” kad.Nr.64520100130, „Kļavas” kad.Nr.64520110258, „Jaunie 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Bergmaņi” kad.Nr.64520100267, „Bergmaņi” kad.Nr.64520100058, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Laimonim Kļavam, personas kods 010162-11916, nekustamo 

īpašumu „Strazdi” kad.Nr.64520100130, „Kļavas” kad.Nr.64520110258, 

„Jaunie Bergmaņi” kad.Nr.64520100267, „Bergmaņi” kad.Nr.64520100058, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

16.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mežāres”, „Jānīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Guntas Kļavas, dzīvo Dunikas pag. „Bergmaņi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/198), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mežāres” kad.Nr.64520120160, “Jānīši” kad.Nr.64520100259, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Guntai Kļavai, personas kods 070665-11914, nekustamo īpašumu 

„Mežāres” kad.Nr.64520120160, “Jānīši” kad.Nr.64520100259, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

17.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pauļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māra Tiļuga, dzīvo Dunikas pag. „Pauļi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/199), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Pauļi” kad.Nr.64520120013, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārim Tiļugam, personas kods 101263-11904, nekustamā īpašuma 

„Pauļi” kad.Nr.64520120013, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

18.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežroļi" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Vaclova Malakauska, dzīvo Dunikas pag. „Dimanti”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/201), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mežroļi” kad.Nr.64520060028, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Vaclovam Malakauskam, personas kods 140667-11903, nekustamā 

īpašuma „Mežroļi” kad.Nr.64520060028, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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19.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dimanti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sandras Malakauskas, dzīvo Dunikas pag. „Dimanti”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/202), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dimanti” kad.Nr.64520100108, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sandrai Malakauskai, personas kods 130765-11900, nekustamā 

īpašuma „Dimanti” kad.Nr.64520100108, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Celmlauži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Baibas Marhilevičas, dzīvo Rucavas pag. „Celmlauži”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/203), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Celmlauži” kad.Nr.64840080322, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Baibai Marhilevičai, personas kods 011160-11911, nekustamā 

īpašuma „Celmlauži” kad.Nr.64840080232, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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21.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Arāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dzintras Skrubes, dzīvo Rucavas pag. „Arāji”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/182), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Arāji” kad.Nr.64840080266 jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte 

L.Trumpika. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. samazināt Dzintrai Skrubei, personas kods 240447-11901, nekustamā īpašuma 

„Arāji” kad.Nr.64840080266, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

22.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķirši" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Lidijas Lībekas, dzīvo Rucavas pag. „Ķirši”, iesniegumu 

(11.01.2017.Nr.2.1.8/181), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ķirši” kad.Nr.64840040212, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lidijai Lībekai, personas kods 030733-11904, nekustamā īpašuma 

„Ķirši” kad.Nr.64840040019, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

23.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gaitiņi”, „Upītes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Olgas Ates, dzīvo Rucavas pagasta „Gaitiņi”, iesniegumu, 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/173), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Gaitiņi” kad.Nr.64840080061, „Upītes” kad.Nr.64840090022, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Olgai Atei, personas kods 030146-11923, nekustamo īpašumu  

„Gaitiņi” kad.Nr.64840080061, „Upītes” kad.Nr.64840090022, Rucavas 

pagstā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

24.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kruļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Pētera Miemja, dzīvo Rucavas pag. „Kruļi”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/165), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kruļi” kad.Nr.64840080113, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Pēterim Miemim, personas kods 121254-11902, nekustamā īpašuma 

„Kruļi” kad.Nr.64840080113 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

25.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Žvaģini”, „Vaivariņi”, 

„Lūsēni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Andra Liparta, dzīvo Rucavas pag. „Žvaģini”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/166, kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Žvaģini” kad.Nr.64840100012, „Vaivariņi” kad.Nr.64840100071, 

„Lūsēni” kad.Nr.64840100072, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andrim Lipartam, personas kods 290162-11902, nekustamo 

īpašumu „Žvaģini” kad.Nr.64840100012, „Vaivariņi” kad.Nr.64840100071, 

„Lūsēni” kad.Nr.64840100072 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

nodokļu ekonomistei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

26.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teleži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ainara Preisa dzīvo Rucavas pag. „Teleži”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/142), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Teleži” kad.Nr.64840060001, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. samazināt Ainaram Preisam, personas kods 090271-10818, nekustamā 

īpašuma „Teleži” kad.Nr.64840060001 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

27.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingunas Dejus, dzīvo Rucavas pag. „Sīļi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/156), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Sīļi” kad.Nr.64840080156, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ingunai Dejus, personas kods 181263-11927, nekustamā īpašuma 

„Sīļi” kad.Nr.64840080156, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

28.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Valciņi”, „Vendeļi”, 

„Arumi”, „Čiekuri”-3, „Čiekuri”-4, „Čiekuri”-6, „Jaunās Demes”, „Jaunās 

Ausmiņas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dainas Preisas, dzīvo Rucavas pag. „Čiekuri 4”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/158), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Valciņi” kad.Nr.64840090029, „Vendeļi” kad.Nr.64840090016, „Arumi” 

kad.Nr.64840090081, „Čiekuri”-3 kad.Nr.64849000096, „Čiekuri”-4 

kad.Nr.64849000095, „Čiekuri”-6 kad.Nr.64849000016, „Jaunās Demes” 

kad.Nr.64840090079, „Jaunās Ausmiņas” kad.Nr.64840090032, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dainai Preisai, personas kods 231259-11927, nekustamo īpašumu 

„Valciņi” kad.Nr. 64840090029, „Vendeļi” kad.Nr. 64840090016, „Arumi” 

kad.Nr. 64840090081, „Čiekuri”-3 kad.Nr. 64849000096, „Čiekuri”-4 kad.Nr. 

64849000095, „Čiekuri”-6 kad.Nr. 64849000016, „Jaunās Demes” kad.Nr. 

64840090079, „Jaunās Ausmiņas” kad.Nr.64840090032, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

29.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Baseini”, „Vecvismini”, 

„Cepurītes”, „Ruduļi”, „Vecvecvismini” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aijas Rasmas Vītolas, dzīvo Rucavas pag. „Baseini”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/132), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Baseini” kad.Nr.64840080500, „Vecvismini” kad.Nr.64840170007, 

„Cepurītes” kad.Nr.64840110071, „Ruduļi” kad.Nr.64840070174, „Vecvecvismini” 

kad.Nr.64845170007, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā 

teritorija. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte 

I.Šusta. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aijai Rasmai Vītolai, personas kods 110445-11915, nekustamo 

īpašumu „Baseini” kad.Nr.64840080500, „Vecvismini” kad.Nr.64840170007, 

„Cepurītes” kad.Nr.64840110071, „Ruduļi” kad.Nr.64840070174, 

„Vecvecvismini” kad.Nr.64845170007, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Spoģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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30.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dīķi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Valda Dejus, dzīvo Rucavas pag. „Sīļi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/155), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dīķi” kad.Nr.64840040123, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Valdim Dejus, personas kods 140758-10831, nekustamā īpašuma 

„Dīķi” kad.Nr.64840040123, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

31.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Timbras”, „Mildas”, 

„Mūziķi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aijas Dejus, dzīvo Dunikas pag. „Timbras”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/153), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Timbras” kad.Nr.64520150004, Dunikas pagastā, „Mildas” 

kad.Nr.64840170029, „Mūziķi” kad.Nr.64840080218, Rucavas pagastā, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aijai Dejus, personas kods 020155-11903, nekustamā īpašuma 

„Timbras” kad.Nr.64520150004, Dunikas pagastā, „Mildas” 

kad.Nr.64840170029, „Mūziķi” kad.Nr.64840080218, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

32.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunsudargi”, 

“Sudargi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ziedoņa Janeka, dzīvo Dunikas pag. „Sudargos”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/152), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Jaunsudargi” kad.Nr.64520150318, “Sudargi” kad.Nr.64520150016, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ziedonim Janekam, personas kods 211245-11906, nekustamo 

īpašumu „Jaunsudargi” kad.Nr.64520150318, “Sudargi” kad.Nr.64520150016, 

Dunikas pagastā, Rucavs novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

33.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Citroni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ligitas Teležes, dzīvo Rucavas pag. „Citroni”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/148), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Citroni” kad.Nr.64840170047, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ligitai Teležei, personas kods 220661-11916, nekustamā īpašuma 

„Citroni” kad.Nr.64840170047, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

34.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižpriedes”, „Priedieni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Pričina, dzīvo Rucavas pag. „Priedieni”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/146), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dižpriedes” kad.Nr.64840090004, „Priedieni” kad.Nr.64840090051, 

Rucavas pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Pričinam, personas kods 130359-11916, nekustamo 

īpašumu „Dižpriedes” kad.Nr.64840090004, „Priedieni” 

kad.Nr.64840090051, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2.  Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai 

Bļinovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā 

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

 

35.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dmitrija Liepiņa, dzīvo Dunikas pag. „Ģirkalni”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/141), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ģirkalni” kad.Nr.64520100086, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. samazināt Dmitrijam Liepiņam, personas kods 010477-10806, nekustamā 

īpašuma „Ģirkalni” kad.Nr.64840080345, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

36.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Liepkalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mirdzas Kontrimas, dzīvo Dunikas pag. „Liepkalni”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/140), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Liepkalni” kad.Nr.64520100053, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mirdzai Kontrimai, personas kods 101056-11916, nekustamā 

īpašuma „Liepkalni” kad.Nr.64520100053, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

37.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pīrādziņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anda Roļa, dzīvo Dunikas pag. „Veldzes”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/138), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Pīrādziņi” kad.Nr.64520050175, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts 

G.Rolis 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andim Rolim, personas kods 100364-11928, nekustamā īpašuma 

„Pīrādziņi” kad.Nr.64520050175, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

38.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepas”, „Veldzes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Miķeļa Roļa, dzīvo Dunikas pagasta „Veldzes”, iesniegumu, 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/139), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Liepas” kad.Nr.64520100012, „Veldzes” kad.Nr.64520100102, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts 

G.Rolis. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Miķelim Rolim, personas kods 260740-11913, nekustamo īpašumu  

„Liepas” kad.Nr.64520100012 un „Veldzes” kad.Nr.64520100102 nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

39.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškapji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aivara Kalēja, dzīvo Dunikas pag. „Aškapji”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/136), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aškapji” kad.Nr.64520100091, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aivaram Kalējam, personas kods 110162-13152, nekustamā 

īpašuma „Aškapji” kad.Nr.64520100091, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

40.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļi" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ziedoņa Andra Rolles, dzīvo Rucavas pag. „Mazkatuži”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/133), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mangaļi” kad.Nr.64840200032, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ziedonim Andrim Rollem, personas kods 280543-11918, 

nekustamā īpašuma „Mangaļi” kad.Nr.64840200032, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

41.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Roļu Klētnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ņinas Markuševskas, dzīvo Dunikas pag. „Roļu Klētnieki”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/134), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Roļu Klētnieki” kad.Nr.64520060012, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ņinai Markuševskai, personas kods 020143-10800, nekustamā 

īpašuma „Roļu Klētnieki” kad.Nr.64520060012, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

42.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Līvzemes”, „Rotas”, 

„Blāzmas”, „Līvi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sandras Lībietes, dzīvo „Censoņi”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/117), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Līvzemes” kad.Nr.64840070150, „Rotas” kad.Nr.64840070149, 

„Blāzmas” kad.Nr.64840070064, „Līvi” kad.Nr.64840040089, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sandrai Lībietei, personas kods 310170-11905, nekustamo īpašumu 

„Līvzemes” kad.Nr.64840070150, „Rotas” kad.Nr.64840070149, „Blāzmas” 

kad.Nr.64840070064, „Līvi” kad.Nr.64840040089, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

43.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Urbāni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dzidras Kates Brizgas, dzīvo Dunikas pag. „Urbāni”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/118), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Urbāni” kad.Nr.64520120017, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dzidrai Katei Brizgai, personas kods 100142-11909, nekustamā 

īpašuma „Urbāni” kad.Nr.64520120017, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

44.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klintaiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ainas Bišofas, dzīvo Dunikas pag. „Auziņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/119), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Klintaiņii” kad.Nr.64520110061, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ainai Bišofai, personas kods 200851-11912, nekustamā īpašuma 

„Klintaiņi” kad.Nr.64520110061, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lauksargi”, „Kalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ilmāra Kundziņa, dzīvo Dunikas pag. „Lauksargi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/106), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 
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īpašumiem „Lauksargi” kad.Nr.64520100111, un „Kalni” kad.Nr.64520150048, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ilmāram Kundziņam, personas kods 050949-12871, nekustamo 

īpašumu „Lauksargi” kad.Nr.64520100111, un „Kalni” kad.Nr.64520150048, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas”, „Lauksargi”, 

„Kalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ausmas Padalkas, dzīvo Dunikas pag. „Sarmas”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/105), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Sarmas” kad.Nr.64520100110, „Lauksargi” kad.Nr.64520100111, un 

„Kalni” kad.Nr.64520150048, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ausmai Padalkai, personas kods 270244-11905, nekustamo 

īpašumu „Sarmas” kad.Nr.64520100110, „Lauksargi” kad.Nr.64520100111, 

un „Kalni” kad.Nr.64520150048, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baldavnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Zigrīdas Vidējās, dzīvo Dunikas pag. „Baldavnieki”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/113), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Baldavnieki” kad.Nr.64520120018, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Zigrīdai Vidējai, personas kods 251254-11921, nekustamā īpašuma 

„Baldavnieki” kad.Nr.64520120018, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

48.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miglas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Rasmas Pauperes, dzīvo Rucavas pag. „Silmači”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/127), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Miglas” kad.Nr.64840080560, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Rasmai Pauperei, personas kods 240544-11902, nekustamā īpašuma 

„Miglas” kad.Nr.64840080560, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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49.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Seski” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ziedoņa Toma Jaunciema, dzīvo Rucavas pag. „Seski”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/117), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Seski” kad.Nr.64840120016, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ziedonim Tomam Jaunciemam, personas kods 190235-11920, 

nekustamā īpašuma „Seski” kad.Nr.64840120016, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Daiņa Ģirņa, dzīvo Rucavas pag. „Saktas”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/88), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Medulāji” kad.Nr.64840130029, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dainim Ģirnim, personas kods 140146-11900, nekustamā īpašuma 

„Medulāji” kad.Nr.64840130029, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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51.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ulda Ģirņa, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.8”-11, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/87), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Medulāji” kad.Nr.64840130029, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Uldim Ģirnim, personas kods 040741-11917, nekustamā īpašuma 

„Medulāji” kad.Nr.64840130029, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

52.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Arkveida noliktava", 

„Kalnieši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Romāra Timbras, dzīvo Rucavas pag. „Kalnieši”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/97), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Arkveida noliktava” kad.Nr.64845080330, „Kalnieši” 

kad.Nr.64840170005, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā 

teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Romāram Timbram, personas kods 231270-11906, nekustamo 

īpašumu „Arkveida noliktava” kad.Nr.64845080330, „Kalnieši” 

kad.Nr.64840170005, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

53.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas", „Lieljūči”, 

„Vītoliņi”, „Svaru māja” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Voldemāra Timbras, dzīvo Rucavas pag. „Sarmas”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/98), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Sarmas” kad.Nr.64840080001, „Lieljūči” kad.Nr.64840050030, 

„Vītoliņi” kad.Nr.64840080005, „Svaru māja” kad.Nr.64840080439, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.  samazināt Voldemāram Timbram, personas kods 200834-11903, nekustamo 

īpašumu „Sarmas” kad.Nr.64840080001, „Lieljūči” kad.Nr.64840050030, 

„Vītoliņi” kad.Nr.64840080005, „Svaru māja” kad.Nr.64840080439, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

54.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spīdolas”, „Spīdolas”, 

„Selgas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sarmītes Reines, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.2-1”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/102), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Spīdolas” kad.Nr.64520150079, Dunikas pagastā, „Spīdolas” 

kad.Nr.64840100062, „Selgas” kad.Nr.64840100075 Rucavas pagastā, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sarmītei Reinei, personas kods 160266-11907, nekustamo īpašumu 

„Spīdolas” kad.Nr.64520150079, Dunikas pagastā, „Spīdolas” 

kad.Nr.64840100062, „Selgas” kad.Nr.64840100075 Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

55.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Reiņavoti”, „Reiņezeri”, 

„Māja Nr.2-1”, “Liparti”, “Bērzu Reiņavoti”, “Pīlādžu Reiņavoti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aivara Reiņa, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.2-1”, iesniegumu 

(04.01.2016.Nr.2.1.8/2), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Reiņavoti” kad.Nr.64840050044, „Reiņezeri” kad.Nr.64840070654, 

„Māja Nr.2-1” kad.Nr.64849000101, “Liparti” kad.Nr.64845080008, “Bērzu 

Reiņavoti” kad.Nr.64840030067, “Pīlādžu Reiņavoti” kad.Nr.64840030148, Rucavas 

pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aivaram Reinim, personas kods 010964-11909, nekustamo 

īpašumu „Reiņavoti” kad.Nr.64840050044, „Reiņezeri” kad.Nr.64840070654, 

„Māja Nr.2-1” kad.Nr.64849000101, “Liparti” kad.Nr.64845080008, “Bērzu 

Reiņavoti” kad.Nr.64840030067, “Pīlādžu Reiņavoti” kad.Nr.64840030148, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

56.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Dūrēja, dzīvo Rucavas pag. „Bajāri”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/100), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Dūrējam, personas kods 191273-11907, nekustamā īpašuma 

„Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

57.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārtiņa Dūrēja, dzīvo Rucavas pag. „Bajāri”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/199), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārtiņam Dūrējam, personas kods 180983-11902, nekustamā 

īpašuma „Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

58.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saktas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Valda Bodnieka, dzīvo Dunikas pag. „Saktas”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/125), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Saktas” kad.Nr.64520120031, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Valdim Bodniekam, personas kods 130352-11901, nekustamā 

īpašuma „Saktas” kad.Nr.64520120031, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā.   

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

59.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīkles” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edītes Vēveres, dzīvo Dunikas pag. „Mētras”-9, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/126), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Sīkles” kad.Nr.64520100143, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Edītei Vēverei, personas kods 181161-11905, nekustamā īpašuma 

„Sīkles” kad.Nr.64520100143, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

60.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Līči”, „Līči”, 

„Zaļā Birzs”, „Ceļmalas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Marta Šnipka, dzīvo Dunikas pag. „Zaļā Birzs”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/123), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Meža Līči” kad.Nr.64520040003, „Līči” kad.Nr.64520040029, „Zaļā 



39 
 

Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Birzs” kad.Nr.64520100084, „Ceļmalas” kad.Nr.64520100201, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Martam Šnipkim, personas kods 271265-11907, nekustamo 

īpašumu „Meža Līči” kad.Nr.64520040003, „Līči” kad.Nr.64520040029, 

„Zaļā Birzs” kad.Nr.64520100084, „Ceļmalas” kad.Nr.64520100201, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

61.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazvītoli”, „Vītoli”, 

„Vītolmeži”, „Meža Mazvītoli” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Guntas Šnipkes dzīvo Dunikas pag. „Vītoli”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/124), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mazvītoli” kad.Nr.64520100159, „Vītoli” kad.Nr. 64520100031, 

„Vītolmeži” kad.Nr.64520150120, „Meža Mazvītoli” kad.Nr.64520100237, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Guntai Šnipkei, personas kods 020466-11907, nekustamo īpašumu 

„Mazvītoli” kad.Nr.64520100159, „Vītoli” kad.Nr. 64520100031, 

„Vītolmeži” kad.Nr.64520150120, „Meža Mazvītoli” kad.Nr.64520100237, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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62.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Līvijas Hermīnes Hartmanes, dzīvo Dunikas pag. „Līdumnieki”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/121), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Līdumnieki” kad.Nr.64520070003, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Līvijai Hermīnei Hartmanei, personas kods 140340-11902, 

nekustamā īpašuma „Līdumnieki” kad.Nr.64520070003, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

63.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Kristīnes Janekas, dzīvo Dunikas pag. „Grantiņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/122), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Grantiņi” kad.Nr.64520150066, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Kristīnei Janekai, personas kods 010688-11921, nekustamā īpašuma 

„Grantiņi” kad.Nr.64520150066, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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64.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kundziņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingrīdas Melbārdes, dzīvo Dunikas pag. „Kundziņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/120), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kundziņi” kad.Nr.64520120250, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ingrīdai Melbārdei, personas kods 030745-11916, nekustamā 

īpašuma „Kundziņi” kad.Nr.64520120250, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

65.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jauntīreļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ilgas Pauras, dzīvo Dunikas pag. „Birzes-3”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/116), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Jauntīreļi” kad.Nr.64520120071, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ilgai Paurai, personas kods 260959-11902, nekustamā īpašuma 

„Jauntīreļi” kad.Nr.64520120071, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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66.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Egles” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sarmītes Laimiņas, dzīvo Dunikas pag. „Egles”, iesniegumu 

(04.01.2016.Nr.2.1.8/26), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Egles” kad.Nr.64520150026, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sarmītei Laimiņai, personas kods 280661-11913, nekustamā 

īpašuma „Egles” kad.Nr.64520150026, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

67.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunegles” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alfrēda Laimiņa, dzīvo Dunikas pag. „Jaunegles”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/108), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Jaunegles” kad.Nr.64520150316, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Alfrēdam Laimiņam, personas kods 300558-11909, nekustamā 

īpašuma „Jaunegles” kad.Nr.64520150316, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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68.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzintari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Artura Tiļuga, dzīvo Dunikas pag. „Dzintari”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/109), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dzintari” kad.Nr.64520120102, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Arturam Tiļugam, personas kods 060933-11905, nekustamā 

īpašuma „Dzintari” kad.Nr.64520120102, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

69.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Voldemāra Šokolaiša, dzīvo Dunikas pag. „Mētras-3”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/110), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Teikas” kad.Nr.64520110250, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Voldemāram Šokolaitim, personas kods 130662-11912, nekustamā 

īpašuma „Teikas” kad.Nr.64520110250, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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70.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Rūķīši”, „Vidiņi”, 

„Lejasķiburi”, „Jaunie Rūķīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gunāra Stogņijenko, dzīvo Rucavas pag. „Rūķīši”, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/86), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Rūķīši” kad.Nr.64840040100, „Vidiņi” kad.Nr.64840040012, 

„Lejasķiburi” kad.Nr.64840100108, „Jaunie Rūķīši” kad.Nr.64840040098, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gunāram Stogņijenko, personas kods 010663-12205, nekustamo 

īpašumu „Rūķīši” kad.Nr.64840040100, „Vidiņi” kad.Nr.64840040012, 

„Lejasķiburi” kad.Nr.64840100108, „Jaunie Rūķīši” kad.Nr.64840040098, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

71.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Intas Pērkones, dzīvo Dunikas pag. „Mētras-3”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/111), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Laipnieki” kad.Nr.64520100172, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Intai Pērkonei, personas kods 110464-11926, nekustamā īpašuma 

„Laipnieki” kad.Nr.64520100172, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

72.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kociņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alvīnas Marģietas Šimes, dzīvo Rucavas pag. „Birztalas”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/78), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kociņi” kad.Nr.64840040246, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Alvīnai Marģietai Šimei, personas kods 120436-11927, nekustamā 

īpašuma „Kociņi” kad.Nr.64840040246, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

73.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Senči” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Daces Ataugas, dzīvo Rucavas pag. „Senči”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/76), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Senči” kad.Nr.64840080396, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dacei Ataugai, personas kods 270840-11911, nekustamā īpašuma 

„Senči” kad.Nr.64840080396, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 



46 
 

Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

74.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alīnas Skvorcovas, dzīvo Rucavas pag. „Saulstari”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/63), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Saulstari” kad.Nr.64840150017, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Alīnai Skorcovai, personas kods 040842-10839, nekustamā 

īpašuma „Saulstari” kad.Nr.64840150017, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

75.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bumbuļi”, 

„Ziemeļbrieži”, „Attes Zirnāji”, „Pakalni”, „Zundes”, „Mazsprūdi”, 

„Jaungundegas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jura Trumpika, dzīvo Rucavas pag. „Bumbuļi”, iesniegumus 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/80 un 81), kuros lūgts zemes nodokļa samazinājums 

nekustamajiem īpašumiem „Bumbuļi” kad.Nr.64840140047, „Ziemeļbrieži” 

kad.Nr.64840140051, „Attes Zirnāji” kad.Nr.64840140009, „Pakalni” 

kad.Nr.64840180009, Zundes” kad.Nr.64840130063, „Mazsprūdi” 

kad.Nr.64520160001, „Jaungundegas” kad.Nr.64840130087, jo deklarētā dzīvesvieta 

ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jurim Trumpikam, personas kods 040774-10808, nekustamo 

īpašumu „Bumbuļi” kad.Nr.64840140047, „Ziemeļbrieži” 

kad.Nr.64840140051, „Attes Zirnāji” kad.Nr.64840140009, „Pakalni” 

kad.Nr.64840180009, „Zundes” kad.Nr.64840130063, „Jaungundegas” 

kad.Nr,64840130087, Rucavas pagastā, un „Mazsprūdi” 64520160001 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

76.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelzceļnieki”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Stepanova, dzīvo Rucavas pag. „Dzelzceļnieki”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/74), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dzelzceļnieki” kad.Nr.64840080508, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Stepanovam, personas kods 220484-11915, nekustamā 

īpašuma „Dzelzceļnieki” kad.Nr.64840080508, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

77.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Nidas Miltiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Veltas Miltiņas, dzīvo Rucavas pag. „Miltiņi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/73), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Nidas Miltiņi” kad.Nr.64840150038, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Veltai Miltiņai, personas kods 230651-11900, nekustamā īpašuma 

„Nidas Miltiņi” kad.Nr.64840150038, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

78.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klimbji" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Līparta, dzīvo Rucavas pag. „Klimbji”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/72), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Klimbji” kad.Nr.64840150039, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Līpartam, personas kods 200736-11936, nekustamā īpašuma 

„Klimbji” kad.Nr.64840150039, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

79.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižkatuži”, „Bunkas” 

  „Līnarti”, „Velēnas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aivara Ķēdžes, dzīvo Rucavas pag. „Bunkas”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/70), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dižkatuži” kad.Nr.64840190048, „Bunkas” kad.Nr.64840160066, 

“Līnarti” kad.Nr.64840190016, „Velēnas” kad.Nr.64840190015, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aivaram Ķēdžem, personas kods 300965-11910, nekustamo 

īpašumu „Dižkatuži” kad.Nr.64840190048, „Bunkas” kad.Nr.64840160066, 

“Līnarti” kad.Nr.64840190016, „Velēnas” kad.Nr.64840190015, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

80.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bozgalvji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māras Ķēdžes, dzīvo Rucavas pag. „Bunkas”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/69), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Bozgalvji” kad.Nr.64840200038, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārai Ķēdžei, personas kods 011163-11914, nekustamā īpašuma 

„Bozgalvji” kad.Nr.64840200038, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

81.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķezberi" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Austras Katrīnes Ķēdžes, dzīvo Rucavas pag. „Ķezberi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/68), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ķezberi” kad.Nr.64840160068, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Austrai Katrīnei Ķēdžei, personas kods 090339-11910, nekustamā 

īpašuma „Ķezberi” kad.Nr.64840160068, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

82.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Šēperi" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sanitas Timbras, dzīvo Rucavas pag. „Šēperi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/66), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Šēperi” kad.Nr.64840100038, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sanitai Timbrai, personas kods 250468-11900, nekustamā īpašuma 

„Šēperi” kad.Nr.64840100038, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

83.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ando” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anda Timbras, dzīvo Rucavas pag. „Šēperi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/65), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ando” kad.Nr.64840160125, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andim Timbram, personas kods 191066-11900, nekustamā īpašuma 

„Ando” kad.Nr.64840160125, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

84.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežstrauti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Annas Timbras, dzīvo Rucavas pag. „Mežstrauti”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/64), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mežstrauti” kad.Nr.64840080040, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Annai Timbrai, personas kods 070144-11911, nekustamā īpašuma 

„Mežstrauti” kad.Nr.64840080040, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

85.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņas”, „Oliņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Imanta Edmunda Pričina, dzīvo Rucavas pag. „Oliņi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/58), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Lazdiņas” kad.Nr.64840080446, „Oliņi” kad.Nr.64840080497, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Imantam Edmundam Pričinam, personas kods 270563-11933, 

nekustamo īpašumu „Lazdiņas” kad.Nr.64840080446, un „Oliņi” 

kad.Nr.64840080497, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

86.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Segliņi” „Liedagi”-13 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aleksandras Maksakovas, dzīvo Rucavas pag. „Liedagi-13”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/57), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Segliņi” kad.Nr.64840090059, “Liedagi”-13, kad.Nr.64849000043, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aleksandrai Maksakovai, personas kods 090867-11912, nekustamo 

īpašumu „Segliņi” kad.Nr.64840090059, “Liedagi”-13, kad.Nr.64849000043, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

87.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kāpas”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Vijas Stepanovas, dzīvo Rucavas pag. „Dzelzceļnieki”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/75), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 
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īpašumam „Kāpas” kad.Nr.64840080165, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Vijai Stepanovai, personas kods 040751-11900,nekustamā īpašuma 

„Kāpas” kad.Nr.64840080165, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

88.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dimanti”, „Kaķīši”, 

„Pūķīši”, „Vaivaru ūdenstornis”, „Vardes”, „Vismini”, „Pūķarags”, 

„Pūķarags”, Tiltiņi”, „Kaziņas”, „Lielozoli”, „Rudeņi”, „Ozollejas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gundara Vītola, dzīvo Rucavas pag. „Vecvismini”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/67), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dimanti” kad.Nr.64840070117, „Kaķīši” kad.Nr. 64840070092, „Pūķīši” 

kad.Nr. 64840070122, „Vaivaru ūdenstornis” kad.Nr. 64840130071, „Vardes” 

kad.Nr. 64840070230, „Vismini” kad.Nr. 64840120010, „Pūķarags” kad.Nr. 

64840070119, Tiltiņi” kad.Nr. 64840140092, „Kaziņas”, kad.Nr. 64840170073, 

„Lielozoli” kad.Nr. 64840130057, “Rudeņi” kad.Nr.64840170001, “Ozollejas” 

kad.Nr.64840130088, Rucavas pagastā, „Pūķarags” kad.Nr. 64520140023, Dunikas 

pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte 

I.Šusta. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gundaram Vītolam, personas kods 060670-11909, nekustamo 

īpašumu „Dimanti” kad.Nr.64840070117, „Kaķīši” kad.Nr. 64840070092, 

„Pūķīši” kad.Nr. 64840070122, „Vaivaru ūdenstornis” kad.Nr. 64840130071, 



54 
 

Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

„Vardes” kad.Nr. 64840070230, „Vismini” kad.Nr. 64840120010, „Pūķarags” 

kad.Nr. 64840070119, Tiltiņi” kad.Nr. 64840140092, „Kaziņas”, kad.Nr. 

64840170073, „Lielozoli” kad.Nr. 64840130057, “Rudeņi” 

kad.Nr.64840170001, “Ozollejas” kad.Nr.64840130088, Rucavas pagastā, 

„Pūķarags” kad.Nr. 64520140023, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Spoģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4 

 

89.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pērkoni”, „Pērkoniņi”, 

“Šiļi”, “Zaļmeži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Vēsmas Graudužas, dzīvo Rucavas pag. „Pērkoni”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/46), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Pērkoni” kad.Nr.64840200024, „Pērkoniņi” kad.Nr.64840200010, “Šiļi” 

kad.Nr.64840080073, “Zaļmeži” kad.Nr.64840120004, jo deklarētā dzīvesvieta ir 

Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Vēsmai Graudužai, personas kods 130670-11904, nekustamo 

īpašumu „Pērkoni” kad.Nr.64840200024, „Pērkoniņi” kad.Nr.64840200010, 

“Šiļi” kad.Nr.64840080073, “Zaļmeži” kad.Nr.64840120004, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

90.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saktas”, „Dižsaktas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārītes Agrītes Ģirnes, dzīvo Rucavas pag. „Saktas”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/44), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Saktas” kad.Nr.64840080495, „Dižsaktas” kad.Nr.64840140101, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārītei Agrītei Ģirnei, personas kods 030348-11914, nekustamo 

īpašumu „Saktas” kad.Nr.64840080495, „Dižsaktas” kad.Nr.64840140101, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

91.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Irbītes" 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anitas Ainas Grenovskas, dzīvo Rucavas pag. „Mazirbītes”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/50), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Irbītes” kad.Nr.64840080135, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Anitai Ainai Grenovskai, personas kods 090943-11900, nekustamā 

īpašuma „Irbītes” kad.Nr.64840080135, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

92.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Īves" 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Lailas Līdakas, dzīvo Rucavas pag. „Īves”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/45), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Irbītes” kad.Nr.64840080135, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lailai Līdakai, personas kods 270981-11817, nekustamā īpašuma 

„Īves” kad.Nr.64840080240, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

93.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baloži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingrīdas Freimanes, dzīvo Dunikas pag. „Baloži”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/48), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Baloži” kad.Nr.64520150014, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ingrīdai Freimanei, personas kods 181260-11908, nekustamā 

īpašuma „Baloži” kad.Nr.64520150014, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

94.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mālkalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gunāra Putras, dzīvo Rucavas pag. „Mālkalni”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/43), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mālkalni” kad.Nr.64840080234, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gunāram Putram, personas kods 231060-11907, nekustamā 

īpašuma „Mālkalni” kad.Nr.64840080234, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

95.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ploči” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārtiņa Meldrāja, dzīvo Rucavas pag. „Ploči”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/47), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ploči” kad.Nr.64840140008, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārtiņam Meldrājam, personas kods 081066-10816, nekustamā 

īpašuma „Ploči” kad.Nr.64840140008, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

96.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māra Liparta, dzīvo Rucavas pag. „Laipnieki”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/51), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Laipnieki” kad.Nr.64840100001, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārim Lipartam, personas kods 240465-11911, nekustamā īpašuma 

„Laipnieki” kad.Nr.64840100001, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

97.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Misiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Vītola, dzīvo Rucavas pag. „Misiņi”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/55), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Misiņi” kad.Nr.64840090024, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Vītolam, personas kods 240588-11911, nekustamā īpašuma 

„Misiņi” kad.Nr.64840090024, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

98.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mārtiņbrakši”, „Brakši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anitas Vilkaules, dzīvo Dunikas pag. „Brakši”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/33), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mārtiņbrakši” kad.Nr.64520130098, „Brakši” kad.Nr.64520150042, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Anitai Vilkaulei, personas kods 191252-11929, nekustamo īpašumu 

„Mārtiņbrakši” kad.Nr.64520130098, „Brakši” kad.Nr.64520150042, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

99.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kodoli”, „Banaži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Brizgas, dzīvo Dunikas pag. „Kodoli”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/35), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Kodoli” kad.Nr.64520150023, „Banaži” kad.Nr.64520130029, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012. apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Brizgam, personas kods 220765-11905, nekustamo 

īpašumu„Kodoli” kad.Nr.64520150023, „Banaži” kad.Nr.64520130029, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2.  Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

100.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bērzlejas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Intas Meras, dzīvo Rucavas pag. „Bērzlejas”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/18), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Bērzlejas” kad.Nr.64840080340, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Intai Merai, personas kods 060870-11906, nekustamā īpašuma 

„Bērzlejas” kad.Nr.64840080340, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

101.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Andra Ogorceva, dzīvo Rucavas pag. „Grantiņi”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/13), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Grantiņi” kad.Nr.64840080511, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andrim Ogorcevam, personas kods 140869-11910, nekustamā 

īpašuma „Grantiņi” kad.Nr.64840080511, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

102.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālderi”, „Rasiņas”, 

„Ostmaļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Andra Trumpika, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.8”-7, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/14), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dālderi” kad.Nr.64840140018, „Rasiņas” kad.Nr.64840080269, 

„Ostmaļi” kad.Nr. 64840110018, Rucavas pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir 

Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andrim Trumpikam, personas kods 230860-11917, nekustamo 

īpašumu „Dālderi” kad.Nr.64840140018, „Rasiņas” kad.Nr.64840080269, 

„Ostmaļi” kad.Nr. 64840110018, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

103.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Viģeļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Austras Irmas Trumpikas, dzīvo Rucavas pag. „Rasiņas”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/15), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Viģeļi” kad.Nr.64840080143, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Austrai Irmai Trumpikai, personas kods 090630-11913, nekustamā 

īpašuma „Viģeļi” kad.Nr.64840080143, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

104.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mālieni”, 

„Ziemeļliepnieki”, „Jaunās Teikas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Laimoņa Zemes, dzīvo Rucavas pag. „Prīlapi”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/19), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mālieni” kad.Nr.64840080153, „Ziemeļliepnieki” kad.Nr.64840040032, 
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„Jaunās Teikas” kad.Nr.64840090092, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Laimonim Zemem, personas kods 070271-11918, nekustamo 

īpašumu „Mālieni” kad.Nr.64840080153, „Ziemeļliepnieki” 

kad.Nr.64840040032, „Jaunās Teikas” kad.Nr.64840090092, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

105.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Prīlapi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Evijas Zemes, dzīvo Rucavas pag. „Prīlapi”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/20), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Prīlapi” kad.Nr.64840100036, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Evijai Zemei, personas kods 310177-11928, nekustamā īpašuma 

„Prīlapi” kad.Nr.64840100036, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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106.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balčēni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alda Vindiga, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.7-3”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/21), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Balčēni” kad.Nr.64840170043, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aldim Vindigam, personas kods 170973-11914, nekustamā 

īpašuma „Balčēni” kad.Nr.64840170043, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

107.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meirāni”, „Jaunās 

pasakas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Lonijas Ates, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.8-18”, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8/22), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Meirāni” kad.Nr.64840080021, „Jaunās pasakas” kad.Nr.64840180002, 

jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lonijai Atei, personas kods 250871-11927, nekustamo īpašumu 

„Meirāni” kad.Nr.64840080021, „Jaunās pasakas” kad.Nr.64840180002, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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108.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurzemītes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Elgas Krīgenas, dzīvo Dunikas pag. „Kurzemītes”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/34), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kurzemītes” kad.Nr.64520100047, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Elgai Krīgenai, personas kods 100159-11907, nekustamā īpašuma 

„Kurzemītes” kad.Nr.64520100047, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

109.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Garkāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Martas Blauzdes, dzīvo Dunikas pag. „Garkāji”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/40), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kurzemītes” kad.Nr.64520100047, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Martai Blauzdei, personas kods 150424-11900, nekustamā īpašuma 

„Garkāji” kad.Nr.64520110259, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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110.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Krastiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Egona Ziedoņa Stalta, dzīvo Dunikas pag. „Krastiņi”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/35), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Krastiņi” kad.Nr.64520100018, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Egonam Ziedonim Staltam, personas kods 060160-11917, 

nekustamā īpašuma „Krastiņi” kad.Nr.64520100018, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

111.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kūkši”, „Lielvašķi”, 

„Veckūkši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Imanta Ķuda, dzīvo Dunikas pag. „Veckūkši”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/36), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Kūkši” kad.Nr.64520120173, „Lielvašķi” kad.Nr.64520160020, 

„Veckūkši” kad.Nr.64520120120, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Imantam Ķudam, personas kods 271159-11905, nekustamo 

īpašumu „Kūkši” kad.Nr.64520120173, „Lielvašķi” kad.Nr.64520160020, 

„Veckūkši” kad.Nr.64520120120, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

112.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pakalni”, „Vējkalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Birutas Sīkles, dzīvo Dunikas pagasta „Pakalni”, iesniegumu  

(04.01.2017.Nr.2.1.8/37), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Pakalni” kad.Nr.64520120004, „Vējkalni” kad.Nr.64520120164, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Birutai Sīklei, personas kods 061152-10815, nekustamo īpašumu 

„Pakalni” kad.Nr.64520120004, „Vējkalni” kad.Nr.64520120164, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

113.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Garkāji”, „Meža 

Garkāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ārijas Ģirnes, dzīvo Dunikas pagasta „Garkāji”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/41), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Garkāji” kad.Nr.64520110259, „Meža Garkāji” kad.Nr.64520110017, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. samazināt Ārijai Ģirnei, personas kods 281153-11904, nekustamo īpašumu  

„Garkāji” kad.Nr.64520110259, „Meža Garkāji” kad.Nr.64520110017, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

114.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sudargu skola” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dzintras Vīksnas, dzīvo Dunikas pag. „Sudargu skola”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/38), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Sudargu skola” kad.Nr.64520150083, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dzintrai Vīksnai, personas kods 261239-10836, nekustamā īpašuma 

„Sudargu skola” kad.Nr.64520150083, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

115.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazceriņi”, „Jaunie 

Mazceriņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sigitas Mago, dzīvo Dunikas pag. „Mazceriņi”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/39), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mazceriņi” kad.Nr.64520050031, „Jaunie Mazceriņi” 

kad.Nr.64520050048, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā 

teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sigitai Mago, personas kods 281268-11904, nekustamo īpašumu 

„Mazceriņi” kad.Nr.64520050031, „Jaunie Mazceriņi” kad.Nr.64520050048, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

116.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saulkrasti”, 

“Jaunsaulkrasti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sanitas Kluces, dzīvo Dunikas pag. „Saulkrasti”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/42), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumiem „Saulkrasti” kad.Nr.64520120015, “Jaunsaulkrasti” kad.Nr.64520120223, 

jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sanitai Klucei, personas kods 131273-13155, nekustamo īpašumu 

„Saulkrasti” kad.Nr.64520120015, “Jaunsaulkrasti” kad.Nr.64520120223, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

117.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Santas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sandras Rozes, dzīvo Rucavas pag. „Ozoli”-14, iesniegumu 

(03.01.2017.Nr.2.1.8./11), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Santas” kad.Nr.64840080274, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sandrai Rozei, personas kods 040376-11912, nekustamo īpašumu 

„Santas” kad.Nr.64840080274, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

118.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Eglāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Gejera, dzīvo Rucavas pag. „Eglāji”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/9), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Eglāji” kad.Nr.64840080671, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Gejeram, personas kods 200385-11905, nekustamā īpašuma 

„Eglāji” kad.Nr.64840080671, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

119.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Biteri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ineses Grišinas, dzīvo Rucavas pag. „Biteri”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/4), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Biteri” kad.Nr.64840080308, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Inesei Grišinai, personas kods 071168-11908, nekustamā īpašuma 

„Biteri” kad.Nr.64840080308, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

120.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Akmentiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Austras Ūdres, dzīvo Rucavas pag. „Akmentiņi”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/1), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Akmentiņi” kad.Nr.64840080050, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Austrai Ūdrei, personas kods 300934-11906, nekustamā īpašuma 

„Akmentiņi” kad.Nr.64840080050, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

121.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizmeži" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sergeja Hmeļņicka, dzīvo Rucavas pag. „Aizmeži”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/3), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aizmeži” kad.Nr.64840080084, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Segejam Hmeļņickim, personas kods 130662-11920, nekustamā 

īpašuma „Aizmeži” kad.Nr.64840080084, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

122.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kluči”,  

  „Skrandas”, „Krauzes”, „Klucīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ilmāra Ķūša, dzīvo Rucavas pag. „Kluči”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/2), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Kluči” kad.Nr.64840080159, „Skrandas” kad.Nr.64840090005, 

„Krauzes” kad.Nr.64840090020, „Klucīši” kad.Nr.64840080312, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ilmāram Ķūsim, personas kods 090562-11765, nekustamo īpašumu 

„Kluči” kad.Nr.64840080159, „Skrandas” kad.Nr.64840090005, „Krauzes” 

kad.Nr.64840090020, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

123.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķesteri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Ķestera, dzīvo Rucavas pag. „Ķesteri”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2286), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ķesteri” kad.Nr.64840080254, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 
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Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Ķesterim, personas kods 010251-11925, nekustamā īpašuma 

„Ķesteri” kad.Nr.64840080254, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

124.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazlauki”,  

„Čiekuri -2” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Vairas Annas Kornas, dzīvo Rucavas pag. „Čiekuri”-2, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2284), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mazlauki” kad.Nr.64840090076, “Čiekuri-2” kad.Nr.64849000086, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Vairai Annai Kornai, personas kods 020749-11907, nekustamo 

īpašumu „Mazlauki” kad.Nr.64840090076, “Čiekuri-2” kad.Nr.64849000086, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

125.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Čiekuri”-1, 

„Lielvārpas”, „Pīles”, „Muižnieki”, „Pļavas”, “Krokši”, “Vītiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Agra Korna, dzīvo Rucavas pag. „Čiekuri-1”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2285), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 
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īpašumiem „Čiekuri”-1 kad.Nr.64849000085, „Lielvārpas” kad.Nr.64840080046, 

„Pīles” kad.Nr.64840090014, „Muižnieki” kad.Nr.64840090091, „Pļavas” 

kad.Nr.64840090080, “Krokši” kad.Nr.64840080544, “Vītiņi” kad.Nr.64840090102, 

jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

             Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Agrim Kornam, personas kods 030169-11903, nekustamo īpašumu 

„Čiekuri” kad.Nr.64849000085, „Lielvārpas” kad.Nr.64840080046, „Pīles” 

kad.Nr.64840090014, „Muižnieki” kad.Nr.64840090091, „Pļavas” 

kad.Nr.64840090080, “Krokši” kad.Nr.64840080544, “Vītiņi” 

kad.Nr.64840090102, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

nodokļu ekonomistei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

126.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizstrauti”, 

„Mežlauki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Raimonda Dūrēja, dzīvo Rucavas pag. „Ozoli-14”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2283), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, „Mežlauki” kad.Nr.64840080097, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Raimondam Dūrējam, personas kods 310376-11924, nekustamo 

īpašumu „Aizstrauti” kad.Nr.64840080217, „Mežlauki” kad.Nr.64840080097 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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127.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižķiburi”, „Ķiburi”, 

„Mazķiburi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Indras Bārdules, dzīvo Rucavas pag. „Ķiburi”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2282), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dižķiburi” kad.Nr.64840100107 „Ķiburi” kad.Nr.64840100020, 

„Mazķiburi” kad.Nr.64840100016, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Indrai Bārdulei, personas kods 200362-11917, nekustamo īpašumu 

„Dižķiburi” kad.Nr.64840100107 „Ķiburi” kad.Nr.64840100020, „Mazķiburi” 

kad.Nr.64840100016 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

128.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Stūri”, „Stūrīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Annas Gudēnas, dzīvo Dunikas pagasta „Stūrīšos”, iesniegumu, 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2268), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Stūrīši” kad.Nr.64520100027 un „Stūri” kad.Nr.64520030006, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Annai Gudēnai, personas kods 060947-11919, nekustamo īpašumu  

„Stūrīši” kad.Nr.64520100027, „Stūri” kad.Nr.64520030006, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

129.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sēninieki”, „Kalves” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārītes Brūveres, dzīvo Dunikas pag. „Sēninieki”, iesniegumu 

(28.12.2016.Nr.2.1.8/2232), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Sēninieki” kad.Nr.64520120149, „Kalves” kad.Nr.64520120153, 

Dunikas pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārītei Brūverei, personas kods 160689-11932, nekustamo 

īpašumu „Sēninieki” kad.Nr.64520120149, „Kalves” 

kad.Nr.64520120153, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2.  Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai 

Bļinovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā 

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

 

130.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dārziņi 1” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Katrīnas Lākutes, dzīvo Rucavas pag. „Dārziņi 1”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2249), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dārziņi 1” kad.Nr.64840080131, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Katrīnai Lākutei, personas kods 090135-11901, nekustamā īpašuma 

„Dārziņi 1” kad.Nr.64840080131, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

131.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smiltnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Līgas Stendzes, dzīvo Rucavas pag. „Smiltnieki”, iesniegumu 

(19.12.2016.Nr.2.1.8/2262), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Smiltnieki” kad.Nr.64840100076, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Līgai Stendzei, personas kods 220579-13159, nekustamā īpašuma 

„Smiltnieki” kad.Nr.64840100076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

132Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Noras”, „Dambīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Oto Edgara Pričina, dzīvo Rucavas pag. „Dambīši”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2255), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Noras” kad.Nr.64840080133, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Oto Edgaram Pričinam, personas kods 061065-11907, nekustamo 

īpašumu „Noras” kad.Nr.64840080133, “Dambīši” kad.Nr.64840080233, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

133.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Andrupēni”, „Eglieni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anda Bārduļa, dzīvo Rucavas pag. „Eglieni”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2280), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumam „Andrupēni” kad.Nr.64840100096, Eglieni” kad.Nr.64840080235, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andim Bārdulim, personas kods 030786-11906, nekustamo 

īpašumu „Andrupēni” kad.Nr.64840100096, “Eglieni” kad.Nr.64840080235, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

134.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Daukanti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ilgas Annas Trumpikas, dzīvo Rucavas pag. „Daukanti”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2250), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Daukanti” kad.Nr.64840120019, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Ilgai Annai Trumpikai, personas kods 281047-11902, nekustamā 

īpašuma „Daukanti” kad.Nr.64840120019, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

135.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gaiziņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Armanda Trumpika, dzīvo Rucavas pag. „Liedagi-12”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2251), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Gaiziņi” kad.Nr.64840080487, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Armandam Trumpikam, personas kods 241075-11908, nekustamā 

īpašuma „Gaiziņi” kad.Nr.64840080487, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

136.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smaidas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edgara Riežnieka, dzīvo Rucavas pag. „Smaidas”, iesniegumu 

(28.12.2016.Nr.2.1.8/2241), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Smaidas” kad.Nr.64840040231, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Edgaram Riežniekam, personas kods 100460-11901, nekustamā 

īpašuma „Smaidas” kad.Nr.64840040231, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miķelīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ainara Zemes, dzīvo Dunikas pag. „Miķelīši”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2264), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Miķelīši” kad.Nr.64520120069, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ainaram Zemem, personas kods 281064-11903, nekustamā 

īpašuma „Miķelīši” kad.Nr.64520120069, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

138.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Alkšņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edvīna Roziņa, dzīvo Dunikas pag. „Alkšņi”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2270), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Alkšņi” kad.Nr.64520150044, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Edvīnam Roziņam, personas kods 101072-11633, nekustamā 

īpašuma „Alkšņi” kad.Nr.64520150044, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

139.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Selgas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māra Ozola, dzīvo Dunikas pag. „Selgas”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2269), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Selgas” kad.Nr.64520100198, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārim Ozolam, personas kods 191171-11901, nekustamā īpašuma 

„Selgas” kad.Nr.64520100198, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

140.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vārpas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gunas Balbārdes, dzīvo Dunikas pag. „Vārpas”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2266), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Vārpas” kad.Nr.64520100016, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt Gunai Balbārdei, personas kods 270792-11900, nekustamā īpašuma 

„Vārpas” kad.Nr.64520100016, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

141.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balbārži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Sandras Balbārdes, dzīvo Dunikas pag. „Vārpas”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2265), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Balbārži” kad.Nr.64520120055, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Sandrai Balbārdei, personas kods 220366-11901, nekustamā 

īpašuma „Balbārži” kad.Nr.64520120055, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

142.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Freibergi”, 

„Straumītes”, „Māja Nr.6”-11 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dainas Brīvkalnas, dzīvo Rucavas pag. „Rītiņi”, iesniegumu 

(28.12.2016.Nr.2.1.8/2236), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Freibergi” kad.Nr.64840092092, „Māja Nr.6”-11 kad.Nr.64849000094, 

“Straumītes” kad.Nr.64840180014, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dainai Brīvkalnai, personas kods 190862-11917, nekustamo 

īpašumu „Freibergi” kad.Nr.64840092092, „Māja Nr.6”-11 

kad.Nr.64849000094, “Straumītes” kad.Nr.64840180014, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

143.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Brīvkalni”, „Rītiņi”, 

 „Vanagkalni”, „Skaņkalni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Andra Brīvkalna, dzīvo Rucavas pag. „Rītiņi”, iesniegumu 

(28.12.2016.Nr.2.1.8/2235), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Brīvkalni” kad.Nr.64840160024, „Rītiņi” kad.Nr.64840080045, 

“Vanagkalni” kad.Nr.64840160091, „Skaņkalni” kad.Nr.64840080461, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andrim Brīvkalnam, personas kods 080863-11906, nekustamo 

īpašumu „Brīvkalni” kad.Nr.64840160024, „Rītiņi” kad.Nr.64840080045, 

“Vanagkalni” kad.Nr.64840160091, “Skaņkalni” kad.Nr.64840080461, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

144.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zemdegas" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Skudiķa, dzīvo Rucavas pag. „Kalves”-24, iesniegumu 

(23.12.2016.Nr.2.1.8/2224), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Zemdegas” kad.Nr.64840140037, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Skudiķim, personas kods 151059-11911, nekustamā īpašuma 

„Zemdegas” kad.Nr.64840140037, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei.. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

145.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kretuli”, ”Stalti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Armanda Varnas, dzīvo Dunikas pag. „Saulstari”, iesniegumu 

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2215), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Kretuli” kad.Nr.64520120110, „Stalti” kad.Nr.64520100170, jo deklarētā 

dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Armandam Varnam, personas kods 120679-11924, nekustamo 

īpašumu „Kretuli” kad.Nr.64520120110, “Stalti” kad.Nr.64520100170 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

146.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ilmara Varnas, dzīvo Dunikas pag. „Saulstari”, iesniegumu 

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2216), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Saulstari” kad.Nr.64520100042, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ilmaram Varnam, personas kods 250455-11906, nekustamā 

īpašuma „Saulstari” kad.Nr.64520100042, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

147.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas Sedoli” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Intas Vanagas, dzīvo Dunikas pag. „Lejas Sedoli”, iesniegumu 

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2214), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lejas Sedoli” kad.Nr.64520100043, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Intai Vanagai, personas kods 200452-11900, nekustamā īpašuma 

„Lejas Sedoli” kad.Nr.64520100043, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

148.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zvaigznāji", 

“Jaunšūnas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Roberta Jura Šlisera, dzīvo Rucavas pag. „Jaunšūnas”, iesniegumu 

(20.12.2016.Nr.2.1.8/2196), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Zvaigznāji” kad.Nr.64840080072, “Jaunšūnas” kad.Nr.64840080922, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Robertam Jurim Šliserim, personas kods 130542-11907, nekustamo 

īpašumu „Zvaigznāji”kad.Nr.64840080072, “Jaunšūnas” kad.Nr.Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

149.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalēji”, “Pagrabi”, 

“Liedagi”-21 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Grauduža, dzīvo Rucavas pag. „Kalēji”, iesniegumu 

(20.12.2016.Nr.2.1.8/2189), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Kalēji” kad.Nr.64840120007, „Pagrabi” kad.Nr.64840120038 un 

„Liedagi-21”, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Graudužim, personas kods 130466-11900, nekustamo 

īpašumu „Kalēji” kad.Nr.64840120007, „Pagrabi” kad.Nr.64840120038, 

„Liedagi 21” kad.Nr.64849000098, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

150.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Caunes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Iesala, dzīvo Rucavas pag. „Caunes”, iesniegumu 

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2207), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 
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īpašumam Caunes” kad.Nr.64840090039, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Iesalam, personas kods 140639-11918, nekustamā īpašuma 

„Caunes” kad.Nr.64840090039, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

151.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edgara Bieranta Šlisera, dzīvo Rucavas pag. „Līdumi”, iesniegumu 

(21.12.2016.Nr.2.1.8/2205), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Līdumi” kad.Nr.64840080401, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Edgaram Bierantam Šliserim, personas kods 090740-11900, 

nekustamā īpašuma „Līdumi” kad.Nr.64840080401, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

152.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zāģeri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ervīna Čirkša, dzīvo Rucavas pag. „Zāģeri”, iesniegumu 

(21.12.2016.Nr.2.1.8/2203), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 
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īpašumam „Zāģeri” kad.Nr.64840080016, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ervīnam Čirkšim, personas kods 091055-11909, nekustamā 

īpašuma „Zāģeri” kad.Nr.64840080016, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

153.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.6” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Rutas Drāznieces, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.6”-1, iesniegumu 

(21.12.2016.Nr.2.1.8/2204), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Māja Nr.6” kad.Nr.64849000051, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Rutai Drāzniecei, personas kods 150558-11903, nekustamā īpašuma 

„Māja Nr.6” kad.Nr.64849000051, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

154.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Putniņi”, „Liedagi -7” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Gunara Līča, dzīvo Rucavas pag. „Liedagi-7”, iesniegumu 

(07.11.2016.Nr.2.1.8/1696), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 
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īpašumiem „Putniņi” kad.Nr.64840080348, un „Liedagi-7” kad.Nr.64849000048, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija.  

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Gunaram Līcim, personas kods 050557-11903, nekustamo 

īpašumu „Putniņi” kad.Nr.64840080348, un „Liedagi-7” 

kad.Nr.64849000048, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

155.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Paēnas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ainara Bahmaņa, dzīvo Rucavas pag. „Paēnas”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/211), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Paēnas” kad.Nr.64840080345, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ainaram Bahmanim, personas kods 120665-11902, nekustamā 

īpašuma „Paēnas” kad.Nr.64840080345, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

156.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežavoti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 
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Izskata Guntas Zīvertes, dzīvo Rucavas pag. „Avoti”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/208), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mežavoti” kad.Nr.64840080183, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Guntai Zīvertei, personas kods 290158-11906, nekustamā īpašuma 

„Mežavoti” kad.Nr.64840080183, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

157.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Avoti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Viktora Zīverta, dzīvo Rucavas pag. „Avoti”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/131), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Avoti” kad.Nr.64840080038, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.11.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Viktoram Zīvertam, personas kods 160358-11900, nekustamā 

īpašuma „Avoti” kad.Nr.64840080038, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 158. līdz 161. 

jautājumam. 
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158.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Zelmas Celmas, dzīvo “Plieņi”, Dunikas pagastā, iesniegumu  

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2208), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājumu nekustamajam 

īpašumam „Plieņi” kad. Nr.64520100090, kā politiski represētā persona. Klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32; 33.punktu un personīgo iesniegumu,  kuram klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Zelmai Celmai, personas kods 281138-11905, nekustamā īpašuma 

„Plieņi” kad.Nr.64520100090, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

159.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

 „Lāču Puļķi”, „Vecvagari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jura Krīgena, dzīvo Dunikas pag. „Vecvagaros”, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2271), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Lāču Pulķi” kad.Nr.64520060046, „Vecvagari” kad.Nr.64520110008, kā 

politiski represētai personai. Klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32;33.punktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jurim Krīgenam, personas kods 200453-11901, nekustamo īpašumu 

„Lāču Puļķi” kad.Nr.64520060046 un „Vecvagari” kad.Nr.64520110008, 

Dunikas pagastā, Rucavs novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 



91 
 

Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

160.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dālderi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Imanta Burģeļa, dzīvo “Dālderi”, Dunikas pagastā, iesniegumu  

(10.01.2017.Nr.2.1.8/186), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājumu nekustamajam 

īpašumam „Dālderi” kad. Nr.64520100106, kā politiski represētā persona. Klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32; 33.punktu un personīgo iesniegumu,  kuram klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Imantam Burģelim, personas kods 020750-11900, nekustamā 

īpašuma „Dālderi” kad.Nr.64520100106, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

161.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bidiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Arvīda Līparta, dzīvo „Bidiņi” Rucavas pagastā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/144), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 

īpašumu „Bidiņi” ar kad.Nr.64840040007, kā politiski represētai personai. Klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32; 33.punktu un personīgo iesniegumu,  kuram klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Arvīdam Līpartam, personas kods 130935-11902, nekustamā 

īpašuma „Bidiņi” kad.Nr.64840040007, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50% 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 162. līdz 169. 

jautājumam. 

 

 

 

162.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bruzdiņi”, 

„Jaunavotiņi”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Alda Stogņijenko, dzīvo Rucavas pag. „Bruzdiņi”, iesniegumu 

(22.12.2016.Nr.2.1.8/2211), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Bruzdiņi” kad.Nr.64840040046, „Jaunavotiņi” kad.Nr.64840050043, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās 

vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav 

vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aldim Stogņijenko, personas kods 101170-11918, nekustamo 

īpašumu „Bruzdiņi” kad.Nr.64840040046, „Jaunavotiņi”  

kad.Nr.64840050043, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

163.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spodras”, 

„Ketverči”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Liesmas Graudužas, dzīvo Rucavas pag. „Spodras”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/79), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Spodras” kad.Nr.64840130034, „Ketverči” kad.Nr.64840080071, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās 

vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav 

vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
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14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Liesmai Graudužai, personas kods 040177-11908, nekustamo 

īpašumu „Spodras” kad.Nr.64840130034, „Ketverči”  kad.Nr.64840080071, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

164.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mauriņi”, „Rotaļas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ritas Knubes, dzīvo Dunikas pag. „Mauriņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/115), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Mauriņi” kad.Nr.64520130101, „Rotaļas”kad.Nr.64520110087, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās 

vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav 

vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ritai Knubei, personas kods 250778-11911, nekustamo īpašumu 

„Mauriņi” kad.Nr.64520130101, „Rotaļas” kad.Nr.64520110087, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

165.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Griezes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ērika Knubja, dzīvo Dunikas pag. „Mauriņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/114), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Griezes” kad.Nr.64520160022, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums kā ģimenei ar trim vai vairāk 
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nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās vai studē vispārējās, 

profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ērikam Knubim, personas kods 270977-11909, nekustamā īpašuma 

„Griezes” kad.Nr.64520160022, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 50%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

166.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzintarkrasti”, 

„Alejas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gunitas Pričinas, dzīvo Rucavas pag. „Alejas”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/145), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Dzintarkrasti” kad.Nr.64840080149, „Alejas” kad.Nr.64840080423 jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās 

vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav 

vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gunitai Pričinai, personas kods 270877-11905, nekustamo īpašumu 

„Dzintarkrasti” kad.Nr.64840080149, „Alejas” kad.Nr.64840080423 Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā uz visu īpašumu (1/4 

Gunita Pričina, ¼  Paula Pričina, ¼ Jānis Pričins, ¼ Rihards Pričins). 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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167.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jāņavoti”, „Avotkalni”, 

„Stedi”, „Ozolbirzes”, „Upenes”, „Dabari”, „Birķi”, „Aploki”, „Ausmiņas”, 

„Jaunsaktas”, „Dienvidliepnieki”, „Māja Nr.6”-12, „Jauntomiņi”, “Tālie 

Dūrēji”, “Hiacintes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Zemes, dzīvo Rucavas pag. „Avotkalni”, iesniegumus 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/160;161;162;163), kuros lūgts zemes nodokļa samazinājums 

nekustamajiem īpašumiem „Jāņavoti” kad.Nr.64840040066, „Avotkalni” 

kad.Nr.64840090077, „Stedi” kad.Nr.64840080242, „Ozolbirzes” 

kad.Nr.64840040024, „Upenes” kad.Nr.64840080132, „Dabari” 

kad.Nr.64840040190, „Birķi” kad.Nr.64840090053, „Aploki” kad.Nr.64840080099, 

„Ausmiņas” kad.Nr.64840090002, „Jaunsaktas” kad.Nr.64840040287, 

„Dienvidliepnieki” 64840040286, „Māja Nr.6”-12, „Jauntomiņi” 

kad.Nr.64840090105, “Tālie Dūrēji” kad.Nr.64840040293, “Hiacintes” 

kad.Nr.64840080543, Rucavas pagastā, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums kā ģimenei ar trim vai vairāk 

nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās vai studē vispārējās, 

profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Zemem, personas kods 180474-11903, nekustamo īpašumu 

„Jāņavoti” kad.Nr. 64840040066, „Avotkalni” kad.Nr. 64840090077, „Stedi” 

kad.Nr.64840080242, „Ozolbirzes” kad.Nr. 64840040024, „Upenes” 

kad.Nr.64840080132, „Dabari” kad.Nr.64840040190, „Birķi” 

kad.Nr.64840090053, „Aploki” kad.Nr.64840080099, „Ausmiņas” 

kad.Nr.64840090002, „Jaunsaktas” kad.Nr.64840040287, „Dienvidliepnieki” 

kad.Nr.64840040286, „Māja Nr.6”-12, „Jaunsaktas” kad.Nr.64840090105, 

“Tālie Dūrēji” kad.Nr.64840040293, “Hiacintes” kad.Nr.64840080543, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

168.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lauri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Daces Zemes Smiltnieces, dzīvo Rucavas pag. „Lauri”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/175), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lauri” kad.Nr.64840130042, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums kā ģimenei ar trim vai vairāk 
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nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās vai studē vispārējās, 

profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Dacei Zemei Smiltniecei, personas kods 310571-11900, nekustamā 

īpašuma „Lauri” kad.Nr.64840130042, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

169.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzelmēni”, „Zelmēni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārtiņa Ates, dzīvo Rucavas pagasta „Gaitiņi”, iesniegumu, 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/174), kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

īpašumiem „Dzelmēni” kad.Nr.64840090064, „Zelmēni” kad.Nr.64845090064, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, vai bērniem, kuri mācās 

vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav 

vecāki par 24 gadiem. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.5.punktu un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārtiņam Atem, personas kods 290775-11909, nekustamo 

īpašumu  „Dzelmēni” kad.Nr.64840090064, „Zelmēni” kad.Nr.64845090064, 

Rucavas pagstā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 170. līdz 192. 

jautājumam. 

 

 

170.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bruži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Annas Bružes, dzīvo Ūliha ielā 132-13, Liepājā, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/6), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Bruži” kad.Nr.64840100064, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Annai Bružei, personas kods 230154-10857, nekustamā īpašuma 

„Bruži” kad.Nr.64840100064 (9,25 ha), Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

171.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunvismini” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Andras Visminas, dzīvo Caunu ielā 25, Liepājā, iesniegumu 

(23.12.2016.Nr.2.1.8/2218), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Jaunvismini” kad.Nr. 64840080006, no kad.apzīm.64840130002, Rucavas 

pagastā, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā deklarētai personai. Iesniegumam 

pievienota ģenerālpilnvara, kurā norādīts, ka tiek pilnvarots pārstāvēt Andru Visminu. 

Iesniegumam klāt pievienots arī zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andrai Visminai personas kods 070560-10817 nekustamā īpašuma 

„Jaunvismini” zemes vienības kad.apzīm.64840130002 (17,6 ha), Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

172.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalna Cinki”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Guntas Zemes, dzīvo Ozolu ielā 26-1, Liepājā, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/77), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kalna Cinki” kad.apz.64840080285, jo iznomājusi zemi Rucavas 

novadā deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Guntai Zemei, personas kods 070448-10817, nekustamā īpašuma 

„Kalna Cinki” kad.Nr.64840080285, zemes vienībai ar 

kad.apzīm.64840080285  5,1 ha platībā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

173.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ratenieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gundara Ratenieka, dzīvo Sakņu ielā 7-44, Liepājā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/23), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ratenieki” kad.Nr.64520070039, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gundaram Rateniekam, personas kods 220273-11915, nekustamā 

īpašuma „Ratenieki” kad.Nr.64520070039 (14,79ha) Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

174.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškāji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Emīlijas Veisbukas, dzīvo „Puķīši”, Grobiņā, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/90), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aškāji” kad.apzīm.64840050033, Rucavas pagastā, jo iznomājusi zemi 

Rucavas novadā deklarētai personai. Iesniegumam pievienota ģenerālpilnvara, kurā 

norādīts, ka tiek pilnvarota pārstāvēt Inesi Veisbuku, Māru Ozolu, Ausmu Lausku. 

Iesniegumam klāt pievienots arī zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Emīlijai Veisbukai, personas kods 300542-11901, Inesei Veisbukai, 

personas kods 070772-11909, Mārai Ozolai, personas kods 140350-11904, 

Ausmai Lauskai, personas kods 311247-12854, nekustamā īpašuma „Aškāji” 

zemes vienības kad.apzīm.64840050033 (38,10 ha), Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

175.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunmiemji”, 

“Kalnmiemji”, “Dzintarnieki” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Bidiņa, dzīvo Baznīcas ielā 30-6, Jūrmalā, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/89), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Jaunmiemji” kad.Nr.64840080120, “Kalnmiemji” kad.Nr.64840080539, 

“Dzintarnieki” kad.Nr.64840080538, jo iznomājis zemi Rucavas novadā deklarētai 

personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Bidiņam, personas kods 160666-11493, nekustamo īpašumu 

„Jaunmiemji” kad.Nr..64840080120, “Kalnmiemji” kad.Nr.64840080539, 

“Dzintarnieki” kad.Nr.64840080538, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

176.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Puduri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Janetas Embrektes, dzīvo Celtnieku ielā 42-32, Grobiņā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/200), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Puduri” kad.Nr..64520120020, Dunikas pagastā, jo iznomājusi zemi 

Rucavas novadā deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas 

līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Janetai Embrektei, personas kods 291071-11907, nekustamā 

īpašuma „Puduri” kad.Nr..64520120020 (12,9 ha), Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

177.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pumpuli” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Gintas Veidemanes, dzīvo M.Namiķa ielā 7-7, Grobiņā, Ginta Veidemaņa, 

dzīvo “Pumpuli”, Dunikas pagastā, Alda Veidemaņa, dzīvo “Cīrulīši”, Dunikas 

pagastā iesniegumus (10.01.2017.Nr.2.1.8/193;194;195), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam „Pumpuli” kad.Nr..64520120001, Dunikas 

pagastā, jo iznomājuši zemi Rucavas novadā deklarētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Gintai Veidemanei, personas kods 140384-11911, Gintam 

Veidemanim, personas kods 070186-11929, Aldim Veidemanim, personas 

kods 030289-11919, nekustamā īpašuma „Pumpuli” kad.Nr.64520120001 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

178.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edgara Strauta, dzīvo “Teleži”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/157), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lukstiņi” kad.apzīm.64840040010, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Edgaram Strautam, personas kods 030130-13008, nekustamā 

īpašuma „Lukstiņi” kad.Nr.64840040010 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

179.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kamenes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingrīdas Brices, dzīvo Lielā ielā 1-1, Liepājā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/135), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Kamenes” kad.Nr.64520060031, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ingrīdai Bricei, personas kods 120962-10828, nekustamā īpašuma 

„Kamenes” kad.Nr.64520060031, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

180.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Lindas Šalmas, dzīvo Klaipēdas ielā 82-24, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/171), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aigari” kad.Nr.64840190056, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lindai Šalmai, personas kods 230767-10829, nekustamā īpašuma 

„Aigari” kad.Nr.64840190056, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

181.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edgara Strauta, dzīvo “Teleži”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/157), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lukstiņi” kad.apzīm.64840040010, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Edgaram Strautam, personas kods 030130-13008, nekustamā 

īpašuma „Lukstiņi” kad.Nr.64840040010 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

182.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunpērkoni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata kopīpašnieku Jāņa Stroda, dzīvo Mārkalnes ielā 3-35, Rīga un Ināras Šimes, 

dzīvo “Sildegas -17”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, iesniegumus 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/167), kuros lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Jaunpērkoni” kad.Nr.64840040243, jo iznomājuši zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Strodam, personas kods 200670-10800, Inārai Šimei, 

personas kods 190853-11633, nekustamā īpašuma „Jaunpērkoni” 

kad.Nr.64840040243, kad.apzīm.64840040243 (24,65 ha) Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

183.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Lindas Šalmas, dzīvo Klaipēdas ielā 82-24, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/171), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Aigari” kad.Nr.64840190056, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lindai Šalmai, personas kods 230767-10829, nekustamā īpašuma 

„Aigari” kad.Nr.64840190056, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

184.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunbumbuļi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edgara Tūlika, dzīvo Klaipēdas ielā 98-14, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/168), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Jaunbumbuļi” kad.Nr.64520070008, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Edgaram Tūlikam, personas kods 031143-10802, nekustamā 

īpašuma „Jaunbumbuļi” kad.Nr.64520070008, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

185.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Brigitas Kadinas, dzīvo Grīzupes ielā 91-48, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/179), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lejas” kad.Nr.64840040052, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Brigitai Kadinai, personas kods 100976-10816, nekustamā īpašuma 

„Lejas” kad.Nr..64840040052, (4,24 ha) Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

186.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Duvzares” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Māras Tamužas, dzīvo Raiņa ielā 62-4, Vaiņodē, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/188), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Duvzares” kad.Nr.64520120101, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārai Tamužai, personas kods 110551-10869, nekustamā īpašuma 

„Duvzares” kad.Nr.64520120101, (37,11ha) Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

187.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejiņas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits)  

Izskata Vladimira Bogdanova, dzīvo Lāčplēša ielā 36-3, Liepājā, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/147), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lejiņas” kad.Nr.648400080075, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Vladimiram Bogdanovam, personas kods 140450-10817, 

nekustamā īpašuma „Lejiņas” kad.Nr.64840080075, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai 

un grāmatvedei  Mārītei Sproģei. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā 

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

 

188.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brastiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Anda Kānberga, dzīvo Dārza ielā 9, Baldonē, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/172), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Brastiņi” kad.Nr.64840080081, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Andim Kānbergam, personas kods 280967-11901, nekustamā 

īpašuma „Brastiņi” kad.Nr.64840080081, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

189.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lielkļavas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aigas Gāliņas, dzīvo Bārtas ielā 1, Grobiņā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/170), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Lielkļavas” kad.Nr.64840040020, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aigai Gāliņai, personas kods 100170-10811, nekustamā īpašuma 

„Lielkļavas” kad.Nr.64840040020, (6,0 ha) Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

190.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni 2” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Z/S “Veldzes” reģ.Nr.42101003475, iesniegumu (09.01.2017.Nr.2.1.8/137), 

kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam īpašumam „Ģirkalni 2” 

kad.Nr.64520100004, jo iznomājusi zemi Rucavas novadā deklarētai personai. 

Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Z/S “Veldzes” Reģ.Nr.42101003475, nekustamā īpašuma „Ģirkalni 

2” kad.Nr.64520100004, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 25%, 

2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā 

 

191.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vismini -2” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Vismina, dzīvo Brīvības ielā 13/15-40, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/169), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Vismini -2” kad.Nr.64840170002, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. Iesniegumam klāt pievienots zemes nomas līgums. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu un personīgo 

iesniegumu 
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RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Visminam, personas kods 271150-10808, nekustamā 

īpašuma „Vismini -2” kad.Nr.64840170002, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

192.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gruntiņi”, 

„Vecgruntiņi”, “Gruntiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Miķeļa Bruža, dzīvo Rucavas pag. „Gruntiņi”, iesniegumu 

(02.01.2017.Nr.2.1.8/5), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Gruntiņi” kad.Nr.64840040158, „Vecgruntiņi” kad.Nr.64840040090, 

“Gruntiņi” kad.Nr.64845040091, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums kā  2.grupas invalīdam. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.6.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Miķelim Bružim, personas kods 011151-11902, nekustamo 

īpašumu„Gruntiņi” kad.Nr.64840040158, „Vecgruntiņi” kad.Nr.64840040090, 

“Gruntiņi” kad.Nr.64845040091, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 193. līdz 196. 

jautājumam. 

 

 

193.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Graudiņi”, „Gredzeni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Renātes Kornas, dzīvo Rucavas pag. „Sarmas”, iesniegumu 

(23.12.2016.Nr.2.1.8/2225), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Graudiņi” kad.Nr.64840080363, „Gredzeni” kad.Nr.64840080361, jo 
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deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums 

kā  2.grupas invalīdei. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.6.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Renātei Kornai, personas kods 091047-11917, nekustamo īpašumu 

„Graudiņi” kad.Nr.64840080363, „Gredzeni” kad.Nr.64840080361, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

194.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dreiži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aivara Pērkona, dzīvo Rucavas pag. „Dreiži”, iesniegumu 

(27.12.2016.Nr.2.1.8/2227), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dreiži” kad.Nr.64840040100024, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija un ir 2.grupas invalīds. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.6.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Aivaram Pērkonam, personas kods 170140-11909, nekustamā 

īpašuma „Dreiži” kad.Nr.64840100024, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

195.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižeglieni” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Bārduļa, dzīvo Rucavas pag. „Ķiburi”, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2281), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 
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īpašumam „Dižeglieni” kad.Nr.64840080546, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija un ir 1.grupas invalīds. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.6.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Jānim Bārdulim, personas kods 070260-11907, nekustamā īpašuma 

„Dižeglieni” kad.Nr.64840080546, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

196.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ineša Stadgaļa, dzīvo Rucavas pag. „Teikas”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/129), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Teikas” kad.Nr.64840080494, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija un ir 2.grupas invalīds. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.6.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Inesim Stadgalim, personas kods 140542-11901, nekustamā 

īpašuma „Teikas” kad.Nr.64840080494, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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197.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Duči 1”, “Jāņkalni”, 

“Lipši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Arnolda Aigara, dzīvo Rucavas pag. „Lipši”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/128), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Duči 1” kad.Nr.64840120001, “Jāņkalni” kad.Nr.64840120023, “Lipši” 

kad.Nr.64840120026, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā 

teritorija. Lūgts samazinājums kā ģimenei ar bērnu invalīdu. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.1.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Arnoldam Aigaram, personas kods 151048-11900, nekustamo 

īpašumu „Duči 1” kad.Nr.64840120001, “Jāņkalni” kad.Nr.64840120023, 

“Lipši” kad.Nr.64840120026, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

198.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Atvari”, „Jaunslamsti”, 

„Pūpoliņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ingas Alksnes, dzīvo Dunikas pag. „Atvari”, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/184), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Atvari” kad.Nr.64520110038, „Jaunslamsti” kad.Nr.64525110002, 

„Pūpoliņi” kad.Nr.64520110099, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. Lūgts samazinājums kā audžuģimenei. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.3.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Ingai Alksnei, personas kods 160676-11938, nekustamo īpašumu 

„Atvari” kad.Nr.64520110038, „Jaunslamsti” kad.Nr.64525110002, 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

„Pūpoliņi” kad.Nr.64520110099, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli 

par 50%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

199.Par nekustamo īpašumu nodokļa atlaidi SIA „G.M.KOKS” īpašumiem 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata SIA „G.M.KOKS” reģ.Nr.42103006921, „Vaivari”, Rucavas pag. iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/49), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Trautmaņi 1” kad.Nr.64840170013, „Teiksmiņas” kad.Nr. 64840030069, 

„Štēri” kad.Nr. 64840160132, „Skruzdiņi” kad.Nr.64840050009, „Zebiekstes” 

kad.Nr.64840170035, „Visminu Birzs” kad.Nr. 64840177345, „Vējotnes” 

kad.Nr.64840080184, „Vaivari” kad.Nr.64840130066, „Salas” kad.Nr.64840050019, 

„Reiņi” kad.Nr. 64840177777, „Ainas” kad.Nr.64840170065, „Pelēči” 

kad.Nr.64840170038, „Pekši” kad.Nr.64840160015, „Niedoliņi” kad.Nr. 

64840160009, „Mētras” kad.Nr. 64840040006, „Mežaģeistauti” kad.Nr. 

64840190002, „Gailenes” kad.Nr. 64840160101, „Dzejnieki” kad.Nr. 64840160524, 

„Bļodnieki” kad.Nr.64840200050, „Zalkši” kad.Nr. 64840100309, „Pūķarags” 

kad.Nr. 64845070119, „Vaivari” kad.Nr. 64840120013, „Ģirņi” kad.Nr. 

64840160092, „Līkumi” kad.Nr. 64840200052, „Kamenes” kad.Nr.64840170064, 

„Jaunpeses” kad.Nr. 64840170027, „Jaungobzemji” kad.Nr. 64840050028, 

„Bišķrēsliņi” kad.Nr. 64840200009, „Anciņi” kad.Nr. 64840180004, „Mešķi” kad.Nr. 

64840100314, „Mazblauzdas” kad.Nr. 64840100004, „Jaunģeistauti” kad.Nr. 

64840190001, „Jaunbidlas” kad.Nr. 64840200054 Rucavas pagastā, „Vecbirmaņi” 

kad.Nr. 64520140019, „Tilibi” kad.Nr. 64520070011, „Rūdijas” kad.Nr. 

64520010013, „Rupeiki” kad.Nr. 64520140017, „Bārbišķi” kad.Nr. 64520090023, 

„Apsītes” kad.Nr. 64520150127, „Aļņi” kad.Nr. 64520070058, „Ozolupes” kad.Nr. 

64520150068, „Meža Sarmas” kad.Nr. 64520050218, „Meža Tolki” 

kad.Nr.64520140016, „Meža Pieči” kad.Nr. 64520040021, „Meža Bergmaņi” 

kad.Nr.64520150075, „Meža Arāji” kad.Nr.64520150070, „Mazblauzdas” 

kad.Nr.64520160009, „Lielvarkaļi” kad.Nr.64520050009 Dunikas pagastā, kā 

komersantam, kas reģistrēts Rucavas novada administratīvā teritorijā un iepriekšējā 

taksācijas gadā ir nodarbinājis ne mazāk kā trīs mēnešus gadā un ne mazāk kā sešus 

darbiniekus, kuru deklarētās dzīvesvietas nodarbinātības laikā bija Rucavas novadā. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte 

I.Šusta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.7.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

1. samazināt SIA „G.M.KOKS”, reģ.Nr.42103006921, nekustamo īpašumu 

„Trautmaņi 1” kad.Nr.64840170013, „Teiksmiņas” kad.Nr. 64840030069, 

„Štēri” kad.Nr. 64840160132, „Skruzdiņi” kad.Nr.64840050009, „Zebiekstes” 

kad.Nr.64840170035, „Visminu Birze” kad.Nr. 64840177345, „Vējotnes” 

kad.Nr.64840080184, „Vaivari” kad.Nr.64840130066, „Salas” 

kad.Nr.64840050019, „Reiņi” kad.Nr. 64840177777, „Ainas” 

kad.Nr.64840170065, „Pelēči” kad.Nr.64840170038, „Pekši” 

kad.Nr.64840160015, „Niedoliņi” kad.Nr. 64840160009, „Mētras” kad.Nr. 

64840040006, „Mežaģeistauti” kad.Nr. 64840190002, „Gailenes” kad.Nr. 

64840160101, „Dzejnieki” kad.Nr. 64840160524, „Bļodnieki” 

kad.Nr.64840200050, „Zalkši” kad.Nr. 64840100309, „Pūķarags” kad.Nr. 

64845070119, „Vaivaru mežs” kad.Nr. 64840120013, „Ģirņi” kad.Nr. 

64840160092, „Līkumi” kad.Nr. 64840200052, „Kamenes” 

kad.Nr.64840170064, „Jaunpeses” kad.Nr. 64840170027, „Jaungobzemji” 

kad.Nr. 64840050028, „Bišķrēsliņi” kad.Nr. 64840200009, „Anciņi” kad.Nr. 

64840180004, „Mešķi” kad.Nr. 64840100314, „Mazblauzdas” kad.Nr. 

64840100004, „Jaunģeistauti” kad.Nr. 64840190001, „Jaunbidlas” kad.Nr. 

64840200054 Rucavas pagastā, „Vecbirmaņi” kad.Nr. 64520140019, „Tilibi” 

kad.Nr. 64520070011, „Rūdijas” kad.Nr. 64520010013, „Rupeiki” kad.Nr. 

64520140017, „Bārbišķi” kad.Nr. 64520090023, „Apsītes” kad.Nr. 

64520150127, „Aļņi” kad.Nr. 64520070058, „Ozolupes” kad.Nr. 

64520150068, „Meža Sarmas” kad.Nr. 64520050218, „Meža Tolki” 

kad.Nr.64520140016, „Meža Pieči” kad.Nr. 64520040021, „Meža Bergmaņi” 

kad.Nr.64520150075, „Meža Arāji” kad.Nr.64520150070, „Mazblauzdas” 

kad.Nr.64520160009, „Lielvarkaļi” kad.Nr.64520050009 Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 200. līdz 203. 

jautājumam. 

 

 

200.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grauduži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Mārtiņa Fromaņa, dzīvo Atmodas Bulvāris 8a-76, Liepājā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/209), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Grauduži” kad.Nr.64840100034.  

Lūgts samazinājums kā personai, kuru īpašums bez atlīdzības attiecīgajā periodā 

tiek izmantots Rucavas novada infrastruktūras nodrošināšanai Rucavas novada 

iedzīvotājiem, ko apliecina starp pašvaldību un konkrēto personu noslēgta 

rakstiska vienošanās. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.13.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Mārtiņam Fromanim, personas kods 130876-11907, nekustamā 

īpašuma „Grauduži” kad.Nr.64840100034, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 90%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

201.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Kārļa Fromaņa, dzīvo “Tīdi”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(10.01.2017.Nr.2.1.8/210), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Tīdi” kad.Nr.64840100068.  

Lūgts samazinājums kā personai, kuru īpašums bez atlīdzības attiecīgajā periodā 

tiek izmantots Rucavas novada infrastruktūras nodrošināšanai Rucavas novada 

iedzīvotājiem, ko apliecina starp pašvaldību un konkrēto personu noslēgta 

rakstiska vienošanās. 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.13.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Kārlim Fromanim, personas kods 030854-11902, nekustamā 

īpašuma „Tīdi” kad.Nr.64840100068, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 90%, 2017.gadā.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

202.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata z/s “Demes” reģ.Nr.42101020511, adrese “Tīdi”, Dunikas pag., Rucavvas 

nov., iesniegumu (29.12.2016.Nr.2.1.8./2267), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam „Tīdi” kad.Nr.64520150046, kā Rucavas 

novadā reģistrētai zemnieku saimniecībai, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko 

darbību, nodarbinot vismaz vienu darbinieku. 

 Iesniegumam klāt pievienota izziņa no VID par vienu nodarbinātu personu 

iepriekšējā gadā. 



115 
 

Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

 Parādu pašvaldībai nav. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.14.punktu un 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt zemnieku saimniecībai “Demes”, reģ.Nr.42101020511 nekustamā 

īpašuma „Tīdi” kad.Nr.64520150046, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

203.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Trūkšmas” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata zemnieku saimniecības “Teleži” Reģ.Nr.42101019438, juridiskā adrese 

“Teleži”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu (09.01.2017.Nr.2.1.8/143), 

kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam īpašumam „Trūkšmas” 

kad.Nr.64840060034, kā Rucavas novadā reģistrētai zemnieku saimniecībai.  

Parādu pašvaldībai nav. 

Iesniegumam pievienota izziņa par vienu nodarbinātu personu iepriekšējā gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.14.punktu un personīgo 

iesniegumu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt zemnieku saimniecībai “Teleži”, reģ.Nr.42101019438, nekustamā 

īpašuma „Trūkšmas” kad.Nr.64840060034, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 25%, 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 204. līdz 206. 

jautājumam. 

 

204.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļu lanka” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata zemnieku saimniecības “Bunkas-1” Reģ.Nr.42101013134, juridiskā adrese 

“Bunkas”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

(05.01.2017.12.Nr.2.1.8/71), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mangaļu lanka” kad.Nr.64840200034, kā Rucavas novadā reģistrētai 

zemnieku saimniecībai. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Iesniegumam pievienota 2017.gada 09.janvāra izdruka no VID Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas, kurā norādīts, ka nav datu par darba ņēmējiem.  

Rucavas novada domes 25.10.2012.apstiprināto saistošo noteikumu 

Nr.16.2.2.14.punkts nosaka, ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam un 

iesniegumam pievienojama VID izziņa par strādājošo skaitu iepriekšējā gadā, norādot 

vārdu uzvārdu un personas kodu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.14.punktu, kas nosaka, 

ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot zemnieku saimniecībai “Bunkas-1”, reģ.Nr.42101013134, 

nekustamā īpašuma „Mangaļu lanka” kad.Nr.64840200034, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokļa atlaidi par  2017.gadu. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

205.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālijas”, “Svilīši”, 

“Ūdri”,  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata zemnieku saimniecības “Kalni -4” Reģ.Nr.42101007570, juridiskā adrese 

“Kalni”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 

(16.11.2016.12.Nr.2.1.8/1819), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums 

nekustamajiem īpašumiem „Dālijas” kad.Nr.64840130072, “Svilīši” 

kad.Nr.64840140103, ”Ūdri” kad.Nr.64840130028, kā Rucavas novadā reģistrētai 

zemnieku saimniecībai. 

Parādu pašvaldībai nav. 

Iesniegumam pievienota 2016.gada 27.decembra Nr.31.1-8.18.1/241151 VID izziņa, 

kurā norādīts, ka Rucavas pagasta zemnieku saimniecībā “Kalni-4” nav reģistrēti 

darba ņēmēji.  

Rucavas novada domes 25.10.2012.apstiprināto saistošo noteikumu 

Nr.16.2.2.14.punkts nosaka, ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam un 

iesniegumam pievienojama VID izziņa par strādājošo skaitu iepriekšējā gadā, norādot 

vārdu uzvārdu un personas kodu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.14.punktu, kas nosaka, 

ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot zemnieku saimniecībai “Kalni-4” reģ.Nr.42101007570, 

nekustamo īpašumu „Dālijas” kad.Nr.64840130072, “Svilīši” 
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kad.Nr.64840140103, ”Ūdri” kad.Nr.64840130028, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nodokļa atlaidi 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

206.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bērzzari”, “Dižrieksti”, 

“Dzintarkrastiņi”, “Dzintarlejiņas”, “Fazenda” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata zemnieku saimniecības “Rieksti” Reģ.Nr.42101008881, juridiskā adrese 

“Strautmaļi”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 

(10.01.2017.12.Nr.2.1.8/178), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums 

nekustamajiem īpašumiem „Bērzzari” kad.Nr.64840100085, “Dižrieksti” 

kad.Nr.64840040308, ”Dzintarkrastiņi” kad.Nr.64840040298, “Dzintarlejiņas” 

kad.Nr.64840040297, “Fazenda” kad.Nr.64840040288, kā Rucavas novadā 

reģistrētai zemnieku saimniecībai, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību 

Parādu pašvaldībai nav. 

Iesniegumam pievienota 2017.gada 5.janvāra Nr.31.1-8.18.1/1858 VID izziņa, kurā 

norādīts, ka Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecībā “Rieksti” 

nav darba ņēmēju.  

Rucavas novada domes 25.10.2012.apstiprināto saistošo noteikumu 

Nr.16.2.2.14.punkts nosaka, ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam un 

iesniegumam pievienojama VID izziņa par strādājošo skaitu iepriekšējā gadā, norādot 

vārdu uzvārdu un personas kodu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.14.punktu, kas nosaka, 

ka jābūt nodarbinātam vismaz vienam darbiniekam 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot zemnieku saimniecībai “Rieksti” reģ.Nr.42101008881, 

nekustamo īpašumu „Bērzzari” kad.Nr.64840100085, “Dižrieksti” kad.Nr. 

64840040308, ”Dzintarkrastiņi” kad.Nr.64840040298, “Dzintarlejiņas” 

kad.Nr. 64840040297, “Fazenda” kad.Nr. 64840040288, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nodokļa atlaidi 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

207.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķepīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Vēsmas Graudužas, dzīvo Rucavas pag. „Pērkoni”, iesniegumu 

(04.01.2017.Nr.2.1.8/46), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Ķepīši” kad.Nr.64840200023, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Nekustamais īpašums „Ķepīši”, kad.Nr.64840200023, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā nav Vēsmas Graudužas īpašumā. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.1.3.punktu, kas nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt fiziskas un juridiskas personas, 

kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Rucavas novadā  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Vēsmai Graudužai, personas 

kods 130670-11904, par nekustamo īpašumu „Ķepīši”, kad.Nr.64840200023, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

208.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižķervji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Aivara Ķēdžes, dzīvo Rucavas pag. „Bunkas”, iesniegumu 

(05.01.2017.Nr.2.1.8/70), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Dižķervji” kad.Nr.64840200033, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Nekustamais īpašums „Dižķervji”, kad.Nr.6484020033, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā nav Aivara Ķēdžes īpašumā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.1.3.punktu, kas nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt fiziskas un juridiskas personas, 

kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Rucavas novadā  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Aivaram Ķēdžem, personas 

kods 300965-11910, par nekustamo īpašumu „Dižķervji”, 

kad.Nr.64840200033, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

209.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežamiemji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Jāņa Bidiņa, dzīvo Baznīcas ielā 30-6, Jūrmalā, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/89), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Mežamiemji” kad.Nr.64840040292, jo iznomājis zemi Rucavas novadā 

deklarētai personai. 

Pārbaudot sniegto informāciju, secināts, ka zemes nomas līgumā, kas noslēgts 

2015.gada 21.maijā, netiek minēts ka būtu iznomāts šāds īpašums, kas nav 

lauksaimniecības zeme, bet meža zeme. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.2.2.12.punktu, kas nosaka, 

ka jābūt attiecīgā gadā spēkā esošam zemes nomas līgumam 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Jānim Bidiņam, personas 

kods 160666-11493, par nekustamo īpašumu „Mežamiemji”, 

kad.Nr.64840040292, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 2017.gadā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā 

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

 

210.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rapši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ulda Ģirņa, dzīvo Rucavas pag. „Māja Nr.8”-11, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/87), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Rapši” kad.Nr.64840080424, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Nekustamais īpašums „Rapši”, kad.Nr.64840080424, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā nav Ulda Ģirņa īpašumā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.1.3.punktu, kas nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt fiziskas un juridiskas personas, 

kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Rucavas novadā  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Uldim Ģirnim, personas kods 

040741-11917, par nekustamo īpašumu „Rapši”, kad.Nr.64840080424, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

211.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Auziņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Ainas Bišofas, dzīvo Dunikas pag. „Auziņi”, iesniegumu 

(09.01.2017.Nr.2.1.8/119), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Auziņi” kad.Nr.64520110074, jo deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada 

administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu. Parādu 

pašvaldībai nav. 

Nekustamais īpašums „Auziņi”, kad.Nr.64520110074, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā nav Ainas Bišofas īpašumā. 
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Rucavas novada domes 17.01.2017. ārkārtas sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.1.3.punktu, kas nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt fiziskas un juridiskas personas, 

kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Rucavas novadā  

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Ainai Bišofai, personas kods 

200851-11912, par nekustamo īpašumu „Auziņi”, kad.Nr.64520110074, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

212.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ķīvītes”, „Jurgas” 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Julius Grigas, dzīvo Rucavas pag. „Jurgas”, iesniegumu 

(22.09.2016.Nr.2.1.8/1418), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Jurgas” kad.Nr.64840010207, „Ķīvītes” kad.Nr.64840010208, jo 

deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas novada administratīvā teritorija. 

Persona Rucavas novadā ir deklarējusi dzīvesvietu ilgāk par vienu gadu.  

Personai ir parāds pašvaldībai.  

Rucavas novada domes 25.10.2012.apstiprināto saistošo noteikumu Nr.16.1.2.punkts 

nosaka, ka nodokļu atvieglojumus piešķir, ja nav Rucavas novada pašvaldībai, tās 

iestādēm un struktūrvienībām nekustamā īpašuma nodokļa un citu maksājumu parādu 

par iepriekšējiem maksājuma periodiem 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.12.2017.(protokols Nr.1) un pamatojoties uz Rucavas novada domes 

25.10.2012.apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.16.1.2.1.punktu 

RUCAVAS RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors 

Čamans, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Juliusam Grigam, personas 

kods 130574-18030, par nekustamiem īpašumiem „Ķīvītes”, 

kad.Nr.64840010208, “Jurgas” kad.Nr.64840010207, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā 2017.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 11.15 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                          19.01.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

19.01.2017. 


