
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2018. gada 30.oktobrī                                Nr.19 

Sēde sasaukta pulksten 18.00 

Sēdi atklāj pulksten 18.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Deputāti Andis Bārdulis, Andis Rolis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, 

Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate (pamatdarba dēļ), Gundega Zeme (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, Attīstības nodaļas 

vadītāja Raimonda Ābelīte. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2018.gada 10.oktobra ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas papildus 

būvdarbiem (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

  

 

1. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas  

papildus būvdarbiem 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

 2017. gada 27. aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.6, 

3.19.p.), par projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības 

apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzīta vietējās attīstības 

stratēģiju” (EJZF) konkursam un apstiprināja plānotās projekta realizācijas izmaksas 

251901,25 EUR apmērā, no kurām 10% jeb 25190,13 EUR - pašvaldības 

līdzfinansējums.  

2018. gada maijā Rucavas novada Būvvaldē tika saskaņots Ēkas “Dzintarvēji” 

atjaunošanas būvprojekts. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas – 

12039,50 EUR (t.sk. PVN 21%). 

Iepirkums “Par būvdarbu veikšanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, 

Rucavas pag., Rucavas nov.”  ir noslēdzies. Zemākā piedāvātā būvdarbu līgumcena - 

298197,64 EUR (t.sk. PVN 21%). Līdz ar to, būvniecības izmaksas pārsniedza 

plānotās un Rucavas novada dome 2018. gada 9. augustā pieņēma lēmumu piešķirt 

papildus nepieciešamo finansējumu projekta realizācijai 58335,89 EUR apmērā 

(protokols Nr.14; 11).  

2018. gada 31. augustā Rucavas novada dome parakstīja būvdarbu līgumu un 

2018. gada 17.septembrī būvobjekts tika nodots būvniekam un uzsākti būvdarbi. 

Būvdarbu norises laikā ir atklājušies iepriekš neparedzēti ēkas defekti, kas 

radījušas izmaiņas izpildāmo darbu apjomos, kuri nav ietverti būvdarbu līguma 

kopējā darbu apjomā, tādā veidā radot papildus izmaksas. Lai varētu veikt šos 

papildus darbus un veikt būvdarbu līguma grozījumus, Rucavas novada domei 

nepieciešams piešķirt līdzekļus šo darbu veikšanai. 

Publisko iepirkumu likuma 61. pants nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildus 

būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāju maiņa radītu būtisku 

izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā 

aizvietojamība vai savienojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto pakalpojumu 

vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, un, ja papildus būvdarbu izmaksas 

nepārsniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Rucavas novada pašvaldības 

2009. gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

48. punktu; Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. apakšpunktu un 

piektās daļas 2. apakšpunktu; Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018. 

gadam Investīciju plāna 5.2. punkta 1. apakšpunktu un Rucavas novada domes 

27.04.2017 lēmumu (prot. Nr.6; 13.1.p.), likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu, 
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Rucavas novada domes 2018.gada 10.oktobra ārkārtas sēde 

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

Andis Rolis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; NOLEMJ 

1. Piešķirt finansējumu 9453,54 EUR (deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs 

euro un 54 centu) (t.sk. PVN21%) apmērā  ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas 

papildus būvdarbu veikšanai; 

2. Finansējumu nodrošināt no 2019. gada budžeta. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 18.05 

 

Protokola pielikumā: domes lēmums. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         30.10.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

30.10.2018. 

 


