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2017. gada 20.februārī       Nr.3 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst.11.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Viktors Čamans, Andis Rolis, Līga 

Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Gundega Zeme (kavē) 

Nepiedalās: Guntis Rolis (slimības dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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DARBA KĀRTĪBA 

1. Par 2017. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs” 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits) 

2. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmu 2017.–2019. gadam 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine) 

3. Par Rucavas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,  

finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

4. Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine) 

5. Par speciālās ugunsdzēsības un glābšanas darbu automašīnas iegādi 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits) 

 

1. Par 2017. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona 

 tūrisma informācijas birojs” 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits) 

 

Izskata jautājumu par dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojam” reģ. nr.40003302839. Rucavas novada dome ir dalībnieks SIA 

“Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam” reģ. nr.40003302839 ar  4802.00 

daļām. 2017. gadam. Tūrisma organizatores N.Graudužes ierosinājums piešķirt 

dotāciju 3093 euro apmērā. 

Pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 1.punktu, pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības, veidot pašvaldību 

iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 

līdzekļus kapitālsabiedrībās un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 63.panta pirmo daļu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas (02.02.2017.,protokols Nr.2) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt dotāciju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojam” 2017. gadam 3093 euro apmērā. 

 

2. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa  

programmu 2017.–2019. gadam 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks 

 un finanšu analītiķe Ināra Reine) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.apakšpunktu, kas 

nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana) un 22.12.2015.Ministru kabineta noteikumu Nr.763 

„Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr.173”Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 
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kārtība”” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu - ceļu un ielu fondu–

izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem 

gadiem) un ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas (07.02.2017.,protokols Nr.3) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programmu 2017.-2019. gadam. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski 

pieejamajam finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram Guntim Ratniekam. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2017.-2019. gadam uz 1 lp. 

 

3. Par Rucavas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,  

finanšu analītiķe Ināra Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā. 

Deputāte I.Šusta izsaka priekšlikumu balsot atsevišķi par katru punktu. Ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas (07.02.2017.,protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties 

uz LR likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var “noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, Valsts un  pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, MK 30.11.2010. noteikumu 

Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 8.punktu,  Izglītības 

likumu, MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445  “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Paaugstināt Rucavas novada pašvaldības darbiniekiem mēneša darba algas likmi ar 

2017. gada 1. martu (1.pielikums). 

 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (07.02.2017.,protokols Nr.3) 

ieteikumu un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 13. 

punktu, kas nosaka, ka tikai dome var “noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, 

vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, Valsts un  pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, MK 30.11.2010. 

noteikumu Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 8.punktu,  

Izglītības likumu, MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445  “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ:  
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Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2017. gadam. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts 2017.gadam uz 7 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

4. Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu 

( Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks 

 un finanšu analītiķe Ināra Reine) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu projektu, kurš 

izskatīts un atbalstīts 07.02.2016.  Finanšu pastāvīgās komitejas  (protokols Nr.3) 

sēdē. Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 14.02.2017. ( protokols Nr.4) 

ieteikumu un likuma “Par pašvaldībām “21. panta 2.punktu un likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. pantu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – 1 (Irēna Šusta); ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetu ieņēmumos EUR 

2 283 657 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetu izdevumus 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR 2 283 657 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.2, tanī skaitā:  

2.1.Centrālai administrācijai EUR 250 040 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4; 

2.2.Dunikas pagasta pārvaldei EUR 36 906 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.5; 

2.3.Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumiem EUR 3 013 apmērā saskaņā 

ar pielikumu Nr.6; 

2.4.Vienotam klientu apkalpošanas centram EUR 7 170 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.7; 

2.5.Rucavas novada vēlēšanu komisijai EUR 3 182 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.8; 

2.6.Vispārēja rakstura transfertiem no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam EUR 

39 200 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.9; 

2.7.Neparedzēto izdevumu fondu EUR 40 000 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.10; 

2.8.Pašvaldības policijai EUR 25 469 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.11; 

2.9.Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam EUR 16 010 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.12; 

2.10.Rucavas novada bāriņtiesai EUR 9 516 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.13; 

2.11.Pagaidu algotiem sabiedriskiem darbiem EUR 14 500 apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.14; 

2.12. Zemes lietu speciālistei EUR 36 108 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.15; 

2.13.Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem EUR 2 796 apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.16;  

2.14. Rucavas novada būvvaldei EUR 20 851 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.17; 

2.15.Tūrisma informācijas centram EUR 26 331 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.18; 

2.16.Attīstības nodaļai EUR 390 356 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.19; 

2.17.Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” EUR 800 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.20; 

2.18. Komunālai saimniecībai Rucavā EUR 196 274 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.21; 
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2.19.Komunālai saimniecībai Dunikā EUR 33 262 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.22; 

2.20.Pašvaldības aģentūrai „Dunikas ambulance” EUR 39 299 apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.23;  

2.21. Sporta pasākumiem Dunikā EUR 19 220 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.24; 

2.22. Sporta pasākumiem Rucavā EUR 9 344 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.25 ; 

2.23. Rucavas bibliotēkai EUR 17 804 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.26; 

2.24.Sikšņu bibliotēkai EUR 13 055 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.27; 

2.25. Rucavas kultūras namam EUR 44 364 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.28; 

2.26.Dunikas tautas namam EUR 15 443 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.29; 

2.27.Tautas deju kolektīvam EUR 5 412 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.30; 

2.28.Tradicionālai kultūrai EUR 2 800 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.31; 

2.29. Senlietu glabātavai “Lauksargi”  EUR 2 500 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.32; 

2.30. Izdevniecībai (Rucavas novada domes izdevums „Duvzares Vēstis”) EUR 9 739 

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.33; 

2.31.Līdzfinansējums vēstures grāmatas “Ieskats Rucavas vēsturē” un “Dunikas 

pagasta vēsture” izdošanai EUR 7 903 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.34; 

2.32.Pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” EUR 105 644 apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.35; 

2.33.Sikšņu pamatskolai ar pirmskolas izglītības grupu EUR 252 448 apmērā saskaņā 

ar pielikumu Nr.36; 

2.34.Rucavas pamatskolai EUR 278 465 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.37; 

2.35.Liepājas Katoļu pamatskolai EUR 207 saskaņā ar pielikumu Nr.38; 

2.36.Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pasākumiem ( Nīcas mūzikas skolas 

Rucavas mācību punkts) EUR 2 300 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.39; 

2.37.Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pasākumiem ( Rucavas novada 

mākslas studija) EUR 5 267 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.40; 

2.38.Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pasākumiem ( Keramikas darbnīca ) 

EUR   2 925 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.41 ; 

2.39.Bērnu un jauniešu dienas centram “Purenīte” EUR 11 566 apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.42; 

2.40.Izglītības papildus pakalpojumiem ( pieaugušo izglītība) EUR 6 899 apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr.43; 

2.41.Izglītības papildus pakalpojumiem ( ceļu izdevumu kompensācijām) EUR 800 

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.44; 

2.42.Sociālajam dienestam EUR 223 644 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.45; 

2.43.Apstiprināt aizdevumu pamatsummas atmaksu Valsts kasei un kapitāldaļu iegādi 

EUR 54 825 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.46.  

3.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetu izdevumos 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR 2 283 657 apmērā saskaņā ar pielikumu 

Nr.3.  

4.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada speciālo budžetu ieņēmumos  

EUR 148 801 apmērā un izdevumos EUR 267 649 apmērā ar naudas līdzekļu 

atlikumu uz gada sākumu EUR 191 456 apmērā un plānoto naudas līdzekļu atlikumu 

uz gada beigām EUR 72 608 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.47.  

5.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru uz 2017. gada 1. janvāri 

EUR 597 640 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.48. 

6.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības galvojumu apmēru uz 2017. gada 1. janvāri 

EUR 20 328 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.49. 
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7.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

trijos turpmākajos gados saskaņā ar pielikumu Nr.50 

8.Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 219 014, tanī skaitā 

Rucavas novada domei EUR 214 861 un  pašvaldības aģentūrai “Dunikas ambulance” 

EUR 4 153.  

9.Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2017. gada budžetu”. 

10.Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas 

triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2017. gada budžetu” un Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

budžeta paskaidrojuma raksts. 

 

5. Par speciālās ugunsdzēsības un glābšanas darbu automašīnas iegādi 

( Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits ) 

 

Ņemot vērā esošo situāciju ar  speciālajām ugunsdzēsības un glābšanas darbu 

automašīnām novadā un, lai nodrošinātu iedzīvotāju un to īpašumu drošību, deputāte 

Līga Stendze ierosina iegādāties  speciālo ugunsdzēsības un glābšanas darbu 

automašīnu, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Ievērojot likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta otro daļu, kas nosaka, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt 

maksimāli lietderīgiem un priekšlikumu ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai 

iegādāties speciālo ugunsdzēsības un glābšanas darbu automašīnu, pamatojoties uz  

likuma “Par pašvaldībām”  12. pantu,  Pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 

likumu, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 25. panta trešo daļu, ka ugunsgrēku 

dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamās iekārtas, speciālo un tehnisko 

aprīkojumu, kā arī tā normas nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 14.02.2017. ( protokols Nr.4) ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus speciālās ugunsdzēsības un glābšanas 

darbu automašīnas iegādei. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada domes Attīstības nodaļas 

vadītājam. 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 11.30 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                          22.02.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

22.02.2017. 


