
 
 

     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 

 

2020. gada 8. janvārī                                                                                  Nr.1 

Sēde sasaukta pulksten 9.00 

Sēdi atklāj pulksten 9.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Rolis, Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ), Gundega Zeme (pamatdarba 

dēļ). 

 

Piedalās: 

Sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, vēlēšanu komisijas sekretāre 

Santa Zuļģe, finanšu analītiķe Ināra Reine.  

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2020. gada 8. janvāra ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

2. Par 27.12.2019. domes lēmuma (prot.Nr.22; 3.1.) precizēšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par 

pašvaldībām”.  

Pamatojoties uz Centrālā vēlēšanu komisijas (turpmāk CVK) 27.12.2019. lēmumu 

un  CVK priekšsēdētājas Kristīnes Bērziņas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu 

vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 23. pantu un 26. pantu un 

atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, 

iekārtojamas katrā republikas pilsētā vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju 

būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes datiem Rucavas novadā uz 27.12.2019. ir 1302 balsstiesīgie iedzīvotāji). 

Ņemot vērā minēto un lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas 

ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu laikā no 2020. gada 

16. janvāra līdz 2020. gada 14. februārim, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt Rucavas novada administratīvajā teritorijā parakstu vākšanas vietu: 

Rucavas novada pašvaldība, “Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads. 

2. Uzdot kancelejas vadītājai domes lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

līdz 2020. gada 10. janvārim elektroniski nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

3. Nodrošināt informācijas publicēšanu par Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā noteikto parakstu vākšanas vietu un Rucavas novada vēlēšanu komisijas 

noteikto parakstu vākšanas vietas darba laiku.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2. Par 27.12.2019. domes lēmuma (prot.Nr.22; 3.1.) precizēšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Ar Rucavas novada domes 2019. gada 27.decembra domes lēmumu (prot.Nr.22; 

3.1.) “ [..] iesnieguma izskatīšanu” tika nolemts piešķirt ikmēneša pabalstu [..] 407.84 

euro ar 2020. gada 1. janvāri. 

Nepieciešams precizēt 2019. gada 27. decembra domes lēmumu (prot.Nr.22; 3.1.), 

mainot piešķirtā  ikmēneša  pabalsta apmēru no 407.84 euro uz 364.62 euro ar 2020. gada 

1. janvāri, jo pieļauta kļūda aprēķinot pabalstu. 
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un likuma „Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15
1
. panta 2. punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Precizēt 2019. gada 27. decembra Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.22; 

3.1.) “ [..] iesnieguma izskatīšana” un izsakot to šādi : “Piešķirt ikmēneša pabalstu [..], 

starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām mēnešalgām  364.62 euro  ar 

2020.gada 1.janvāri”.  

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 9.10 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                                     08.01.2020. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

08.01.2020. 


