
RUCAVAS NOVADA DOMES  

2020.gada 26.novembra sēdes  

DARBA KĀRTĪBA 

 

Sēdes sākums: pulksten 14.00 

Sēdes norises vieta: Rucavas domes kultūras nama 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  nekustamam īpašumam „Bagātnieki”, izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

1.2. Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Jaunkriši”, “ Jūrēni”, “Liepēni”, “Pinos”, 

“Kates” un “Skaras”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā  atcelšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Saulkrasti” sadalīšanu 

1.4. Par nekustamā īpašuma „Celmlauži” sadalīšanu 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Brastiņi” sadalīšanu 

1.6. Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Kāpas” sadalīšanu 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Ķišķi” sadalīšanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma „Jaunsildegas” sadalīšanu 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Jaunavotiņi” sadalīšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

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 lietošanas mērķu noteikšanu 

1.19. Par 2020.gada 22. oktobra Domes lēmuma 1.18. (prot.Nr.15) papildināšanu 

1.20. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 22.oktobra lēmumā 1.16. 

     1.21 .Par īpašuma novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 
2.2 Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

 

 3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 
 (Ziņo tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

3.1 Par  Ziemassvētku noformējumu konkursa „Lai top mūsu svētki visgaišākie”  nolikuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

 

 



 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, juriste S.Zuļģe, finanšu 

analītiķe I.Reine, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

4.1. Par parāda norakstīšanu Rucavas novada mirušai personai   

4.2. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

4.3. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

4.4. Par izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

4.5. Par nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

4.6. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra 

Nr. 64840080213, atsavināšanu otrā izsolē 

4.7. Par nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

4.8. Par nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

4.9. Par suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku pārdošanas cenu Rucavas 

novada tūrisma informācijas centrā 

4.10. Sabiedrības veselības un sociālās atbalsta biedrības “ABSINTE” iesnieguma 

izskatīšana par līdzfinansējuma nodrošināšanu  

4.11. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

4.12. Par nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai,  

izsoles rezultātiem 

 

 
 


