
RUCAVAS NOVADA DOMES  

2020.gada 22.oktobra sēdes  

DARBA KĀRTĪBA 

 

Sēdes sākums: pulksten 14.00 

Sēdes norises vieta: Rucavas 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 detālplānojuma  apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles” (kad. 

Nr. 6484 008 0194), “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) un “Krustojums” (kad.Nr. 

6484 008 0923) Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.13. Par zemes vienības “Ječi 7/356” izpirkšanu 

1.14. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

1.15. Par īpašuma “Zemkopji” sadalīšanu 

1.16. Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai 

1.17. Par nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības” sadalīšanu 
 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

2.1. Par “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu (informatīvs) 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, juriste 

S.Zuļģe) 
 

3.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

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

algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2020. 

gada septembrim - decembrim 

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

atsavināšanu trešā izsolē 

3.3. Par izsoli Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

64840110131, nomas tiesību iegūšanai 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

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



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

izsolē 

3.7. LPPI Liepājas muzeja direktores D.Kārklas iesnieguma izskatīšana 

3.8. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

3.9. Par elektroenerģijas padeves nodrošināšanu 

3.10. Par izsolēs iegūto līdzekļu novirzīšanu 

 

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 


