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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 20.februārī                   Nr.3 

Sēde sasaukta pulksten 16.00 

Sēdi atklāj pulksten 17.05 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, 

Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāti Andis Rolis, Līga Jaunzeme (personīgu iemeslu dēļ) 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Edgars Bertrams, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, projektu koordinatore Santa Korna 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana 

piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

 

 

1. Par projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes 

kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Ziv0saimniecības Rīcības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2018.gada 20.janvāra – 

20.februārim. 

4.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M3/R2 - Atbalsts vides 

resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā (EJZF) ir 239 991,28 

EUR. 

Ir sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Ēkas "Centra dzirnavas" 

vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas 

veicināšanai” iesniegšanai atklātā konkursā sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2014. – 2020. gadam 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā 

“Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.  

 Projekta ietvaros plānots veikt ēkas “Centra dzirnavas” daļēju atjaunošanu – 

ēkas jumta nomaiņu, siju un latojuma remontu; noteces sistēmas nomaiņu; logu 

nomaiņu; 3.stāva grīdas nomaiņu un 2.stāva grīdas labošanu; 1.stāva grīdas siltināšana 

un betonēšanu; ēkas elektroinstalāciju atjaunošanu; ārdurvju nomaiņu; trepju 

atjaunošanu; tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

Projekta kopējās izmaksas ir 88039,29 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši 

trīsdesmit deviņi euro un 29 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 79235,36 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 10%, jeb 8803,93 EUR 

- Avansa maksājums līdz 20% no EJZF  - 15847,07 EUR 

- Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 72192,22 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas LAD, projektu plānots realizēt pēc projekta 

apstiprināšanas gada laikā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un Finanšu komitejas (20.02.2018.) atzinumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atbalstīt projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana 

piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesnieguma 

iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota 

atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” 

kopējās izmaksas 88039,29 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit deviņi 

euro un 29 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana 

piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 8803,93  EUR (astoņi 

tūkstoši astoņi simti trīs euro un 93 centi) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 17.10 

 

 

Protokola pielikumā domes lēmums. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         20.02.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

20.02.2018. 
 


