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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par adreses piešķiršanu būvei 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

2. Par projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” iesniegšanu un 

izdevumu apstiprināšanu 

 

3. Par grozījumiem 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 

Rucavas novadā”  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1. Par adreses piešķiršanu būvei 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata VAS “Latvijas Valsts ceļi” reģ.Nr.40003344207 Gogoļa iela 3, Rīga, 

vēstuli (17.08.2017.Nr.2.1.5/3/278), kurā informē, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

uzsākusi nekustamā īpašuma “Autobusu pietura Rucava”, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, kad.Nr.64840080552 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

64840080551 kadastrālās uzmērīšanas procesa virzību.  

Lai uzsāktu nekustamā īpašuma “Autobusu pietura Rucava” sastāvā esošās 

būves kadastrālo uzmērīšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem  Nr.698 “Adresācijas noteikumi” , lūgts piešķirt būvei adresi “Autobusu 

pieturvieta Rucava”, Rucavas pagasts, Rucavas novads. 

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080551, 

piešķirt adresi “Rucavas autobusu pieturvieta”, Rucava, Rucavas pag., 

Rucavas nov., LV-3477. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2. Par projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” iesniegšanu un 

izdevumu apstiprināšanu 
(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

12.10.2016. Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs informēja, ka Reģionālās 

attīstības koordinācijas padomē pieejamā finansējuma ietvaros un atbilstoši 4.2.2. 

SAM priekšatlases vērtēšanā iegūto punktu skaitam tālākai virzīšanai apstiprināti 67 

siltināšanas projektu ideju koncepti, to ERAF finansējums un sasniedzamie iznākuma 

rādītāji, tai skaitā viens no Rucavas novada pašvaldības iesniegtajiem - “Rucavas 

pamatskolas ēkas siltināšana”.  

27.10.2016. Rucavas novada domes sēdē Attīstības nodaļas vadītājs J. 

Ratkevičs informēja, ka kopējā attiecināmo izmaksu summa plānota līdz 335680.00 

EUR, tai skaitā ERAF finansējums līdz 285000.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

http://t.sk/
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50680.00 EUR. Summā ietilpst apkures katla nomaiņa, bet neietilpst apkures cauruļu 

nomaiņa, caurules būs jānomaina par saviem līdzekļiem. Vēl nav zināma naudas 

plūsmas shēma, proti, kādi būs avansa maksājumi un starpmaksājumi. Lai pareizāk 

plānoto katlu nomaiņu, paredzēts veikt energoauditu arī Rucavas Saieta nama un 

bērnudārzā ēkai, veikt novērtējumu par optimālākā apkures varianta izvēli 

bērnudārzam, jo, iespējams, izdevīgāks variants ir apkurināt bērnudārza ēku no skolas 

katlu mājas. Ēku energoefektivitātes likums uzliek par pienākumu veikt 

enerogoauditu pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras 

apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, tāpēc ir jādomā arī par visu 

pašvaldības ēku enerogauditu, kur tas līdz šim nav veikts. 

24.01.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā Rucavas novada 

domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka projektā par Rucavas 

pamatskolas siltināšanu tiek strādāts pie optimālākā apkures modeļa izvēles. 

20.04.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā Rucavas novada 

domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informēja, ka pieejamais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms – 285000.00 EUR (22.11.2016 MK 

Nr.704 “Par projektu ideju konceptu….), kopējā attiecināmo izmaksu summa plānota 

līdz 335680.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 50680.00 EUR. Atbalsta 

intensitāte - 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Avansa maksājums līdz 90% 

no kopējā ES fonda finansējuma. Projekts jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 Projekta iesniegšanas termiņš: 29.11.2017. 

 Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīža. 

21.09.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā Attīstības 

nodaļas vadītāja p.i. R.Ābelīte informēja, ka “Rucavas novada pašvaldības īpašumā 

esošas ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta izstrādi (apliecinājuma karte)” 

veica SIA “EIROPRO”. Būvniecības projekta dokumentācijā izstrādātajā lokālajā 

tāmē objekta izdevumu kopsumma sastāda 458031.86 EUR. Pieejamais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms – 285000.00 EUR. Pašreizējais 

aprēķinātais projekta realizācijas saistību apmērs – aizņēmums no Valsts kases - 

173031.86 EUR apmērā, uz 10 gadiem. Precīzas projekta izmaksas būs zināmas pēc 

būvniecības iepirkuma veikšanas.  

 09.10.2017. saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”” 102.4. punktu, tika 

rīkota sabiedriskā apspriešana par projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana” 

realizācijas nepieciešamību. Pasākuma dalībnieki tika informēti par šī projekta 

nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai, tehniskajām prasībām un nepieciešamā 

finansējuma apjomu, paralēli uzklausot viedokļus par pašreizējo izglītības reformu 

Latvijā un lauku skolu nākotni šīs reformas ietvaros, kā arī Nīcas novada pieredzi 

izglītības iestāžu ēku siltināšanā. 

12.10.2017. Finanšu komitejas sēdē balso par sagatavoto lēmuma projektu: 

1. “Atbalstīt projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana” projekta 

iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu. 

2. Pamatojoties uz būvniecības projekta dokumentācijā izstrādāto lokālo tāmi, 

apstiprināt plānotās projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana” kopējās 

izmaksas 458031.86 EUR. 

3. Nodrošināt projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 173031.86 EUR apmērā. 
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4. Apstiprināt iespējamo projekta realizācijas kopējo izmaksu sadārdzinājumu 5% 

apmērā no plānotajām kopējām izmaksām – 22901.59 EUR, pēc iepirkuma 

procedūras veikšanas. 

5. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem un ņemtā kredīta Valsts kasē.” 

Finanšu komiteja, atklāti balso: PAR – 2 (Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – 4 

(Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže); ATTURAS – 2 

(Andis Rolis, Romārs Timbra). 

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

noraidīts. 

12.10.2017. Rucavas novada domes sēdē priekšsēdētājs J.Veits informē par 

Finanšu komitejas lēmumu. 

 

3. Par grozījumiem 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu  

Rucavas novadā”  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr.1/2017 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu 

piešķiršanu Rucavas novadā” (turpmāk tekstā – Projekts) sagatavots pēc zemnieku 

saimniecības “Rieksti”, reģ.nr.42101008881 īpašnieka Māra Žvaģina iniciatīvas 

(iesniegums 16.02.2017.Nr.2.1.8/379), kurā ierosināts veikt izmaiņas saistošajos 

noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 

Rucavas novadā”, iekļaujot nodokļa atlaides zemnieku saimniecībām, kurās netiek 

nodarbināti darbinieki. Grozījumu mērķis ir: 

1) atbalstīt personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecību;  

2) padarīt efektīvāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas 

procesu, maksimāli samazinot liekas darbības, kā arī precizēt iesniedzamos 

dokumentus, novēršot to dokumentu iesniegšanu, kuri jau ir pašvaldības 

rīcībā. 

Projekta 1., 2., 3.punkts paredz precizēt iesniedzamos dokumentus nekustamā 

īpašuma atvieglojuma saņemšanai. 

Projekta 4. un 5.punkts paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus personām, kurām pieder zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar 

lauksaimniecisko ražošanu, kā arī atbalstīt jaunos lauksaimniekus, kas vēlas uzsākt 

saimniecisko darbību Rucavas novada administratīvajā teritorijā. 

Projekta 6.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

pieteikumu izskata un lēmumu pieņem zemes lietu speciālists (vecajā saistošo 

noteikumu redakcija lēmumu pieņēma komisija un pēc tam dome). 

2017. gada 21. septembra Lauksaimniecības vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas sēdē deputāti diskutē par nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaides piešķiršanu zemnieku saimniecībām (Projekta 2.2.14.punkts). Tiek 

izteikts priekšlikums noteikt konkrētus kritērijus, uz kā pamata tiks piešķirta 

nekustamā īpašuma nodokļa atlaide zemnieku saimniecībām. Par minēto priekšlikumu 

A.Rolis izsaka iebildumus, norādot, ka nekādi kritēriji nav nepieciešami. 

2017. gada 28. septembra sēdē deputātiem uz balsojumu tiek iesniegts 

Projekts, kur 2.2.14.punktā iekļauta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide zemnieku 
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saimniecībām, nosakot konkrētus kritērijus atlaides saņemšanai. Deputāti A.Rolis un 

R.Timbra izsaka iebildumus par Projekta 2.2.14.punkta redakciju, norādot, ka nekādi 

kritēriji nav nepieciešami. Deputāts A.Bārdulis izsaka priekšlikumu iesniegt 

konkrētus priekšlikumus Projekta 2.2.14.punkta redakcijai līdz 2017. gada 4. 

oktobrim pulkst.17.00. Līdz minētajam termiņam tiek saņemti A.Bārduļa un 

R.Timbras priekšlikumi Projekta 2.2.14.punkta redakcijai. 

2017. gada 5. oktobra ārkārtas Lauksaimniecības vides aizsardzības un 

zvejniecības pastāvīgās komitejas sēdē tiek diskutēts par A.Bārduļa un R.Timbras 

priekšlikumiem un nolemts virzīt uz domes sēdi Projekta 2.2.14.punkta variantu, kur 

atlaide paredzēta sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un zemnieku saimniecībām, kas 

reģistrētas Rucavas novadā un kuru īpašnieki deklarēti Rucavas novadā ne mazāk kā 

vienu gadu. 

Papildus minētajam Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas sēdē deputāti nolēma atbalstīt jaunos lauksaimniekus, kas vēlas 

uzsākt lauksaimniecisko darbību Rucavas novadā, papildinot Projektu ar 

2.2.15.punktu. 

Rucavas novada domes jurista G. Šķubera atzinums par Projektu: 

“Projekta 1., 2., 3. un 6.punkts paredz efektīvāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu 

piešķiršanas procesu Rucavas novada pašvaldībā, maksimāli samazinot liekas 

darbības, kā arī precizēt iesniedzamos dokumentus, novēršot to dokumentu 

iesniegšanu, kuri jau ir pašvaldības rīcībā. Minēto punktu grozījumi ierosināti 

pamatojoties uz Valsts Kontroles 2017. gadā veikto revīzijas ziņojumu “Vai Rucavas 

novada pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots 

produktīvi un ekonomiski?”, kurā pašvaldībai uzdots novērst iepriekš minētās 

nepilnības. 

Projekta 4. un 5.punkts paredz atvieglot nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu 

piešķiršanu zemnieku saimniecībām, gan paredz jaunu nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu jaunajiem lauksaimniekiem. 

Saskaņā ar likumu "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai 

zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” zemnieku saimniecība ir individuāls 

uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim 

galveno ražošanas līdzekli – zemi. 

Saskaņā ar minēto likumu individuāls uzņēmums ir, kas ražo 

lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas 

līdzekli – zemi. 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē zemnieku 

saimniecības īpašnieks ir pašnodarbināta persona. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu 

pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 

atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3
1
. panta 3.daļu  

nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, pašvaldība  ievēro šādus 

principus: 

1) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai 

nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem; 

2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa 

administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem; 

3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo 

savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem, bet papildus pašvaldība 

pēc izvēles var piemērot šādu principus: 
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3.1. uzņēmējdarbības atbalsta princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto 

nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības 

veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra 

Regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam nosacījumus; 

3.2. sociālās atbildības princips, saskaņā ar kuru pašvaldība rēķinās ar nodokļa 

likmes ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām, kā arī uz 

iedzīvotāju maksātspēju; 

3.3.teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips, saskaņā ar kuru 

pašvaldība izmanto nodokļa likmi savas teritorijas attīstības veicināšanai un 

sakārtošanai. 

Izvērtējot iepriekš minētos principus (uzņēmējdarbības atbalsta princips, 

sociālās atbildības princips, teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips) 

secināms, ka pašvaldība atvieglojumus var piešķirt dažādu sociālo grupu atbalstam, kā 

arī ar uzņēmējdarbību, ražošanu un pašvaldības teritorijas saistītu procesu attīstību. 

Atlaižu piemērošana samazina kopējos ieņēmumus pašvaldības budžetā, tāpēc 

lēmumam par atlaižu piemērošanu ir jābūt pārdomātam un tam jāatbilst pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm gan arī citiem 

mērķiem.  

Izvērtējot Projekta 4. un 5.punktu kopsakarā ar Rucavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2013.-2038. gadam 2.3.1.punktu, noteikts viens no Rucavas 

novada stratēģiskajiem mērķiem ir “vietējo resursu apsaimniekošana un izmantošana, 

ietverot lauksaimnieciskās darbības nostiprināšanu”, tad Projekta 4. un 5.punkts ir 

saistāms ar Rucavas novada stratēģiskajiem mērķiem. 

Izvērtējot Projekta 4. un 5.punktu, var saprast, ka deputāti vēlas piemērot 

uzņēmējdarbības atbalsta principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa atlaidi 

kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības veidu 

konkurētspējas paaugstināšanai, bet piemērojot šo principu ir jāievēro Komisijas 

2006. gada 15. decembra regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. 

Vērtējot Projekta 4. un 5.punktu konstatējams, ka nav ievērots likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 3
1
. panta 3.daļā noteiktais efektivitātes princips, 

proti, pašvaldībai jāizvērtē, kādus nodokļa administrēšanai nepieciešamos pasākumus 

piemērot, lai tie būtu samērīgi ar šo pasākumu rezultātā paredzamajiem nodokļa 

atlaides radītajiem zaudējumiem. Tāpat nav ievērots  atbildīgas budžeta plānošanas 

princips, saskaņā, ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei 

nepieciešamajiem līdzekļiem. Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi tas 

nozīmē, ka pašvaldībai pirms lēmuma pieņemšanas par piemērojamo nodokļa likmi 

vai likmēm, ir jāizvērtē, kādi būs paredzamie nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 

ieguvumi un prognozējamo pašvaldības ieņēmumu samazinājumu. 

Veicot tikai aptuvenus Rucavas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķinus 2017. gadam, konstatējums, ka patlaban nodokļa atvieglojumos attiecībā uz 

zemnieku saimniecībām Rucavas novada pašvaldība neiekasē aptuveni EUR 149,00 

apmērā, bet pēc grozījumiem saistošajos noteikumos pašvaldība papildus gadā 

neiekasēs EUR 403,00 apmērā. 

No zemniekus saimniecības “Rieksti” īpašnieka Māra Žvaģina iesnieguma 

izriet, ka Māris Žvaģins vēlas saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumus tikai par to 

vien, ka pats sevi nodarbina savā zemnieku saimniecībā, bet pilnīgi neko nav norādījis 

par savas zemnieku saimniecības attīstības plāniem, kas būtu balstīti uz zemnieku 

saimniecības attīstību ilgtermiņā un tāpēc būtu piemērojami nekustamā īpašuma 
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nodokļa atvieglojumi. Jānorāda, ka pašvaldībai piešķirot atvieglojumus nekustamā 

īpašuma nodoklim jāievēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3
1
. pantā 

minētie principi, kas pamatā vērsti uz dažādu sociālo grupu atbalstu, kā arī ar 

uzņēmējdarbības un ražošanu saistītu procesu attīstību ilgtermiņā, piemēram, atbalstot 

konkrētas lauksaimniecības nozares attīstību, darot to konsekventi gadu no gada, tādā 

veidā sekmējot uzņēmēju ticību nozares ilgtspējīgai attīstībai. Pašvaldībai piešķirot 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus jāvadās no konkrēta mērķa, ko izvirza 

iepriekš minētais normatīvais akts, atbalstot konkrētas sociālās grupas, attīstot vai 

sakārtojot konkrētas teritorijas vai arī, noteikta veida uzņēmējdarbības attīstīšanai 

savā administratīvajā teritorijā, nevis piešķirot nodokļa atvieglojumus noteiktām 

personām. 

Likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts uzliek pienākumu 

pašvaldībai atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi 

izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Pašvaldības uzdevums ir lēmumu pieņemšanā, 

ievērot samērīguma principu 

Dotajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana 

zemnieku saimniecībām bez konkrētu kritēriju noteikšanas, nav lietderīga un 

ekonomiski pamatota, jo samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumi un nav skaidrs 

mērķis, ko ar šiem konkrētajiem atvieglojumiem pašvaldība vēlas sasniegt, proti, 

atbalstīt vienu konkrētu personu vai atbalstīt konkrētu lauksaimniecības nozari 

kopumā.”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības komitejas  

05.10.2017.(protokols Nr.11) atzinumu Finanšu komitejas  12.10.2017. atzinumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu   

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā””. 

2. Uzdot 1.punktā norādītos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Noteikt, ka 1.punktā norādītie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: 2017. gada 12. oktobra saistošie noteikumi Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas 

novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” 

uz 4 lp. 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 13.50 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         16.10.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

16.10.2017.  



8 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 12.novembra ārkārtas sēde 

  IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2017. gada 28.septembrī       Nr.15 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 29.augustā 
  

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/
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DOMES LĒMUMS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2017. gada 28.septembrī        prot. Nr.15,  

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 

mailto:dome@rucava.lv

