
 
 

     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 17. septembrī                                                                               Nr.12 

Sēde sasaukta pulksten 14.30 

Sēdi atklāj pulksten 14.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Irēna Riežniece, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Daiga Ķēdže, Līga Jaunzeme (personisku iemeslu dēļ), Andis Rolis, Romārs 

Timbra (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, Dunikas pagasta pārvaldes 

vadītāja Agija Kaunese, juriste Santa Zuļģe 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2020. gada 17.septembra ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas iesnieguma izskatīšana par papildus 

līdzekļu iedalīšanu apkures katla nomaiņai daudzdzīvokļu ēkā “Birzes” 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

3. Par 27.08.2020. lēmuma “Par novērtējuma veikšanu” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

1. Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas iesnieguma izskatīšana par papildus 

līdzekļu iedalīšanu apkures katla nomaiņai daudzdzīvokļu ēkā “Birzes” 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

Izskata Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kauneses iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt Dunikas pagasta pārvaldei papildus finansējumu EUR 5567 euro apmērā no 

Rucavas novada domes budžetā paredzētiem līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem ar 

mērķi – daudzdzīvokļu ēkas “Birzes” apkures katla nomaiņai. 

31.08.2020 tika izsludināta cenu izpēte Nr. CI – 2020/24, kura mērķis - apkures 

katla, apkures sistēmas iegāde un nomaiņa atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Cenu izpētē tika 

uzaicināti savus piedāvājumus piedāvāt 3 pretendenti.  

Cenu izpētes rezultātā, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tika saņemts no 

SIA “Termomezgls” par summu 5566,76 euro. 

Nepieciešamības pamatojums  - Apsekošanas aktā ir konstatēta -  sūce katla 

kurtuvē, kas saistīta ar tur esošā metāla nolietojumu un izdegšanu. Izplešanās trauka 

membrānas bojājumu un tilpuma neatbilstību esošajai sistēmai. Cirkulācijas sūkņa 

jaudas neatbilstību konkrētajai apkures sistēmai. Esošā katla remonts ir ekonomiski 

nepamatots. Ir nepieciešams jauns apkures katls, jauna izplešanas tvertne, cirkulācijas 

sūknis un cauruļu apasistē atbilstoši ēkas siltuma slodzei. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) 

ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Piešķirt papildus līdzekļus Dunikas pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai 

5567.00 euro apkures katla nomaiņai daudzdzīvokļu ēkā “Birzes” no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020. gada 

pamatbudžetā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
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Rucavas novada domes 2020. gada 17.septembra ārkārtas sēde 

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.  (protokols Nr.11 ) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (2. 

pielikums). 

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/B „Grozījumi 

Rucavas novada domes 27.12.2019. saistošos noteikumos Nr.10/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2020.gada budžetu””. 

3. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas 

triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 

brīvi pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

3. Par 27.08.2020. lēmuma “Par novērtējuma veikšanu” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020. gada 27. augustā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par 

novērtējuma veikšanu” (protokols Nr.11; 3.17.), ar kuru tika nolemts veikt nekustamā 

īpašuma "Dzintarvēji", kadastra numurs 64840110131, zemes nomas maksas 

novērtējumu komercpakalpojuma sniegšanas vietai, nosakot 1m2 cenu gadā. 

Objektīvai novērtējuma veikšanai nepieciešams norādīt vērtējamā objekta 

plānoto nomas teritoriju. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

3.pantu grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020.  (protokols 

Nr.11) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt 2020. gada 27. augusta Rucavas novada domes lēmumu “Par 

novērtējuma veikšanu” (protokols Nr.11; 3.17.), izsakot to šādā redakcijā: 

 

“Veikt nekustamā īpašuma "Dzintarvēji", kadastra numurs 64840110131, daļas 

zemes nomas maksas novērtējumu komercpakalpojuma sniegšanas vietai, daļas platība - 

628 m2, saskaņā ar pievienoto shēmu.” 
 

Pielikumā: shēma uz 1 lp. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.35 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    18.09.2020. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

18.09.2020. 


