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2019. gada 29. jūlijā                                                                                   Nr.12 

Sēde sasaukta pulksten 17.00 

Sēdi atklāj pulksten 17.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 
Domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, 

Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  
Deputāti Jānis Veits (atvaļinājumā), Antra Ate, Irēna Šusta, Līga Jaunzeme (personisku 

iemeslu dēļ). 

 

Piedalās: 

Sekretāre Santa Ķūse. 

 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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Rucavas novada domes 2019. gada 29.jūlija ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā 

 (Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
 

 

1. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā 

 (Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
 

Izskata zemnieku un zemnieku saimniecību ZS “Timbras”, ZS “Lendumi”, 

iesniegumu (29.07.2019.Nr.2.1.13/926), kurā minēts, ka maija, jūnija un jūlija mēnešos 
Rucavas novada teritorijā nokrišņu daudzums bijis nepietiekošs lauksaimniecības 
normālai veģetācijai, kā arī attīstības un augšanas nodrošināšanai. Tā rezultātā šobrīd 
lauksaimniecības zemes daudzviet ir izkaltušas un augi novārguši vai pilnībā iznīkuši. 

Zemnieki aicina novadā izsludināt ārkārtas situāciju, jo sausums apdraud šā rudens 
ražu. Atjaunotie zālāji izdeguši un dod mazāku ražu, šajā laikā lopkopības produkcijas 

apjoms ir samazinājies un turpina kristies, zālāju atāls neaug, tātad radušos zaudējumus 
nav iespējams atgūt.  

Pamatojoties uz likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”  4.panta 

otro daļu, kurā minēts, ka ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma 
gadījumā, ja būtiski apdraudēta saimnieciskās darbības drošība,  5.panta pirmo daļu un 
6.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā teikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt 
ārkārtējo situāciju un iepriekš minētā Likuma 5. panta pirmās daļas nosacījumiem par to, 
ka ārkārtējo situāciju izsludina Latvijas Republikas Ministru kabinets uz noteiktu laiku, 
bet ne ilgāk par trim mēnešiem, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Andis Bārdulis, Daiga 
Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 
1. lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Rucavas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
2. Nosūtīt vēstuli Ministru kabinetam, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 
 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.05 

Protokola pielikumā: domes lēmums. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks          Andis Rolis                 

                           30.07.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre          Santa Ķūse 

 30.07.2019. 
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