
RUCAVAS NOVADA DOMES  

2019. gada 27. jūnija sēdes  
DARBA KĀRTĪBA 

 

Sēdes sākums: pulksten 14.00 

Sēdes norises vieta: Rucavas novada domes sēžu zāle,  
„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads  
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 
(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma „Rubeņi” sadalīšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma „Gobzemji” sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma “Meža Līči” apmežošanu 

1.4. Par zemes gabala “Saulieši” izpirkšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.20. Par zemes gabala “Punduri” iznomāšanu 

1.21. Par piekrastes ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
2.2. Par uzņemšanu Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
2.4. Par dzīvokļa “Vecupes”- 6, Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.5. Par 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Rucavas novadā” precizēšanu 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Rucavas novada pasākumu izvērtējums (informatīvs)  
3.2. Par brīvības cīņās kritušo piemiņas vietām (informatīvs)  
3.3. Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku (informatīvs) 

 

 

 

 



4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, deputāte G.Zeme, jurists 
G.Šķubers)  
 

4.1. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2018. gada publiskā 
pārskata apstiprināšana 

4.2. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

4.3. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

4.4. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozīšanu
  

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 


