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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2019. gada 14.novembrī                                                                Nr.17 

Sēde sasaukta pulksten 15.00 

Sēdi atklāj pulksten 16.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks 

Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna 

Riežniece, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāts Romārs Timbra (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

1. Par 2019. gada 7. novembra Rucavas novada domes lēmuma (prot. Nr.16, 1.p.) 

atcelšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2. Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

3. Par publisko apspriešanu par Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežu grozīšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J. Veits) 

 

1. Par 2019. gada 7. novembra Rucavas novada domes  

lēmuma (prot. Nr.16, 1.p.) atcelšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

 2019. gada 7. novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.16, 1.p) 

“Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar 

to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” iesniegšanu 6.kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 

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

īstenošanas” ietvaros”: 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” 

iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās””  

kopējās izmaksas 16353,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs 

euro, 00 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” 

īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 2452,95 EUR 

(divu tūkstošu divu simti sešdesmit septiņu euro un 25 centu) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sakarā ar nepieciešamību papildināt projekta iesniegumā iekļautās plānotās 

izmaksas, Attīstības nodaļa lūdz atcelt šo lēmumu. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

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

 Atcelt 2019. gada 7. novembra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.16, 1.p.) 

”Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar 

to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” iesniegšanu 6.kārtas 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 

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

īstenošanas” ietvaros”. 
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2. Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu  “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” īstenošanai.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019.gada 19.oktobra – 

19.novembrim. 

6.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma saglabāšanā ir 377888,14 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 250000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa ir sagatavojusi dokumentāciju 

projekta iesnieguma “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanai 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Zivsaimniecības Rīcības programmas atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās 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”, 

2.aktivitātē – Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.  

 Projekta ietvaros plānots iegādājoties pamatlīdzekļus un ar tiem aprīkojot ēku 

“Centra dzirnavas” pēc ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanas, kuri tiek veikti projekta 

“Ēkas “Centra dzirnavas ”vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai” ietvaros, tādā veidā saglabājot piekrastes mantojumu un 

veicinot jaunu pakalpojumu attīstību novada iedzīvotājiem un visiem. 

Paredzēts iegādāties: divu veidu stikla vitrīnas piekrastes kultūras mantojuma 

ekspozīciju izvietošanai, konferenču galdus un krēslus, portatīvo datoru, skaņu 

sistēmu, projektoru un projektora ekrānu, lai varētu organizēt dažādus seminārus, kino 

vakarus un citus publiskus pasākumus, kā arī bīdāmu sienas paneļu sistēmu ar paneļu 

uzlīmēm 2.stāva aptumšošanai un biroja-administrācijas leti tūrisma centra 

aprīkošanai un darbības nodrošināšanai. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 19558,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši 

pieci simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 16624,31 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 2933,69 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma  - 3324,86 EUR. 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā augstāk minēto,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

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

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras 

mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā 
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“Centra dzirnavās”” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras 

mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā 

“Centra dzirnavās””  kopējās izmaksas 19558,00 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 2933,69 EUR (divu tūkstošu deviņu simtu trīsdesmit trīs euro 

un 70 centu) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

3. Par publisko apspriešanu par Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežu grozīšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka “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”. 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka "dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai 

nosaukuma maiņu ", savukārt šī likuma 61.
1
 pants nosaka, ka "konsultatīvos nolūkos 

pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz 

domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās 

kompetences jautājumiem. Publiskā apspriešana jārīko par pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu.” 

No iepriekš norādītā normatīvā regulējuma izriet ne vien pašvaldības tiesības, 

bet arī pienākums rīkot publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanas gadījumā, turklāt likuma "Par pašvaldībām" 21 .panta pirmās daļas 

4.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt par administratīvās teritorijas grozīšanu. 

Pašvaldībai ir pienākums noskaidrot sabiedrības viedokli par aktuāliem jautājumiem, 

kas skars ikvienu novada iedzīvotāju, aizstāvēt to viedokli un intereses. Likuma "Par 

pašvaldībām" 12.pants sniedz tiesības realizēt arī brīvprātīgās iniciatīvas teritoriālās 

reformas ietvaros, jo neviens spēkā esošs normatīvais akts to neaizliedz. Likumdevējs 

nav sniedzis detalizētu regulējumu publiskās apspriešanas ietvaram un kārtībai, 

norādot vien minimālo norises termiņu, kā arī pienākumu rīkot iedzīvotāju sapulci 

publiskās apspriešanas ietvaros. 

1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas (turpmāk arī - Harta), 

kas ir saistoša arī Latvijai, 5.pants nosaka, ka "vietējās varas teritoriju robežu 

izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu. 

Pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”. Satversmes tiesas 

2009.gada 20.janvāra lēmumā par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-25-01 

2.punktā norādīts, ka "Hartas angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais jēdziens „local 

communities" latviešu valodā būtu tulkojams ar vārdkopu "vietējās kopienas", nevis 

"vietējā vara" un ar to būtu saprotams visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju strukturēts 

kopums". Harta arī paredz, ka "pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā 
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pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes dalībvalstīm". 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir norādījusi, ka "Hartas 5.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības savas kompetences un likumu ietvaros darbojas 

patstāvīgi, kas gan nenozīmē, ka pašvaldība var darīt, ko vēlas, jo galvenais 

pašvaldību funkcionēšanas mērķis ir tās iedzīvotāju interešu nodrošināšana". 

Latvijas Republikas Satversmes 100.pants nosaka, ka „ ikvienam ir tiesības 

uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust 

savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta". Satversmē nostiprināts Latvijas kā 

demokrātiskas valsts pamatprincips un noteikts, ka suverēnā vara pieder Latvijas 

tautai. Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana jautājumos, kas būtiski ietekmē 

iedzīvotājus, ir viens no demokrātiskas valsts elementiem. Vārda brīvība ir aizsargāta 

arī virknē starptautisku dokumentu, piemēram, ANO Vispārējās Cilvēktiesību 

deklarācijas 19.pantā, kurā noteikts, ka "katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības 

brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus", Starptautiskā pakta par pilsoniskajām 

un politiskajām tiesībām 19.pantā, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijas 10.pantā, kurā noteikts, ka “ikvienam ir tiesības brīvi paust savus 

uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju 

un idejas bez valsts institūciju iejaukšanās un neatkarīgi no valstu robežām ". 

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 100.pantā ietvertā "vārda brīvība” 

aptver ļoti plašu jomu. Tiesa ir arī uzsvērusi saikni starp vārda brīvības apjomu un 

demokrātijas līmeni valstī, secinot, ka attīstoties demokrātijai, ir tendence 

paplašināties arī tiesībām uz vārda brīvību. Vārda brīvības publiskais aspekts attiecas 

uz ikviena tiesībām saņemt informāciju un paust savus uzskatus jebkādā veidā 

mutvārdos, rakstveidā, vizuāli, ar māksliniecisku izteiksmes līdzekļu palīdzību 

u.tml.”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Rucavas novada dome ir nonākusi pie stingras 

pārliecības, ka ir būtiski noskaidrot Rucavas novada iedzīvotāju viedokli par novada 

kā administratīvi teritoriālas vienības turpmāko attīstību.  

Tādējādi, pamatojoties uz hartā noteiktajiem demokrātijas principiem, 

Satversmē nostiprinātajām iedzīvotāju tiesībām piedalīties valsts un pašvaldību 

darbībā un likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka 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, kā arī paļaujoties uz vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministra pausto ieinteresētību, pašvaldības ieskatā ir nepieciešams organizēt 

iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo 

Rucavas novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.  

Pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3. un 5.pantu, Latvijas 

Republikas Satversmes 100. un 101.pantu, likuma “Par pašvaldībām" 3.,12.pantiem, 

21.panta pirmās daļas 4.punktu, 21 .panta otro daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu 

un 61
1
. pantu 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, 

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

1. No 2019.gada 15.novembra līdz 2019.gada 9.decembrim organizēt publisko 

apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Rucavas 

novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu. 

2. Izsludināt publisko apspriešanu jautājumā: “Vai jūs atbalstāt Rucavas novada 

saglabāšanu esošajās robežās” iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai. 
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3. Publiskajai apspriešanai apstiprināt šādus noteikumus: 

3.1.Publiskajā apspriešanā var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegušas: 

3.1.1. Rucavas novadā deklarētas personas; 

3.1.2. personas, kurām Rucavas novadā pieder nekustamais īpašums. 

3.2.publisko apspriešanu veikt anketēšanas formā visā Rucavas novada 

teritorijā un informāciju par iespēju aizpildīt anketu ievietot Rucavas 

novada mājaslapā www.rucava.lv un izvietot uz informatīvajiem stendiem; 

3.3. Savu viedokli iedzīvotāji var izteikt: iesniedzot Iesniegumu likumā 

noteiktajā kārtībā noformētu iesniegumu, elektroniski, nosūtot uz e- pasta 

adresi dome@rucava.lv; vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv vai papīra formā Rucavas novada domē vai 

Dunikas pagasta pārvaldē to darba laikā. 

4. Organizēt publiskās apspriešanas sanāksmes Rucavas pagastā un Dunikas 

pagastā. 

5. Apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu (pielikumā). 

6. Rucavas novada domes administrācijai nodrošināt publiskās apspriešanas 

norisi. 

7. Publiskās apspriešanas aptaujas rezultātus apkopot un publicēt Rucavas 

novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes 

informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis”. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Edgars Bertrams. 

 

Pielikumā:  

Rucavas novada iedzīvotāju publiskās apspriešanas aptaujas anketa uz 1 (vienas) 

lapas. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.45 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    14.11.2019. 

 

Sēdes protokolētāja           Santa Zuļģe 

14.11.2019 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.rucava.lv/

