
RUCAVAS NOVADA DOMES  

2020.gada 28.maija sēdes  

DARBA KĀRTĪBA 

 

Sēdes sākums: pulksten 14.00 

Sēdes norises vieta: Rucavas kultūras nama zālē,  

„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 „Apšūtes” sadalīšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu 

1.13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.14. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.15. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.16. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Papes ezerā izsniegšanu IK 

“Reķēni” 

1.17. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

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

1.19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Attiķi” un “Līdakas” 

1.20. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

2.1. Par Rucavas novada tūrisma objekta “Leju svētavots” izpētes darbu veikšanu 

2.2. Par pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas maksas pakalpojumiem 

2.3. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

2.4. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

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

2.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

2.7. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Ingu Ruško 

2.9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Medeor” 

2.10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Līcija” 

2.11. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Viju Stepanovu 

2.12. Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 ”Grozījumi 2018.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā”” 

apstiprināšanu 

2.13. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindas 
 



 

 

 

3. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

 


