
RUCAVAS NOVADA DOMES  

2020.gada 27.februāra 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 lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem  

1.2. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Zemzāri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.4. Par nekustamā īpašuma „Niedras” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Punduri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.6. Par nekustamā īpašuma „Krasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Jaunbūve” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Līcīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.9. Par nekustamā īpašuma „Cerības” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Purvi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.11. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Lūki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Plūmītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Peses Nr.7/1” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Baltalkšņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Cinīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Pie Padāņiem” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Pilieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.18. Par nekustamā īpašuma „Mauriņi 2” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Gundegas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.20. Par nekustamā īpašuma „Sikšņu darbnīcas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.21. Par 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2016 ,,Par koku ciršanu ārpus meža 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā” grozīšanu 

1.22. Par nekustamā īpašuma “Skābarži” sadalīšanu 

1.23. Par nekustamā īpašuma “Lauki” sadalīšanu 

1.24. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” sadalīšanu 

1.25. Par nekustamā īpašuma „Gabri” sadalīšanu 

1.26. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

1.27. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.29. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.31. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

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

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

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

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

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

1.37. Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala “Boži” 

1.38. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarināšanu 

1.39. Par nekustamā īpašuma „Kristjāņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.40. Par nekustamā īpašuma „Uplejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.41. Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.42. Par nekustamā īpašuma „Jaunsaulītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 



1.43. Par nekustamā īpašuma „Jaunkrasti” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.44. Par nekustamā īpašuma „Rungupe” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.45. Par nekustamā īpašuma „Zviedru kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.46. Par nekustamā īpašuma „Pie Violas 96” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.47. Par nekustamā īpašuma „Dižozoli” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

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

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā  

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas pagastā  

2.5. Par lēmuma atcelšanu un dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā  

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas dzīvokļu maiņas rindā  

2.7. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā un dzīvokļa 

piešķiršanu Rucavas pagastā  

2.8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā”” apstiprināšanu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par 27.12.2019. domes lēmuma grozīšanu 

3.2. Par 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” grozīšanu 

3.3. Par nekustamā īpašuma “Priediengals” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Spīliens” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

3.5. Par SIA “ZIEMUPE 7” iesniegumu 

3.6. Jāņa Mačuļska iesnieguma izskatīšana par pabalsta piešķiršanu 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2020. gada amatu sarakstā 

3.8. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

3.9. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

3.10. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

3.11. Par Rucavas novada 2020. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” 

nolikuma apstiprināšanu 

3.12. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”” apstiprināšanu 

 

4. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

5. Par “Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” grozījumiem 

(Ziņo projektu koordinatore S. Korna) 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 


