
 
 

     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 9. martā                                                                                  Nr.4 

Sēde sasaukta pulksten 15.00 

Sēdi atklāj pulksten 15.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis 

Rolis, deputāti Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, 

Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ), Antra Ate (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra 

Reine, Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna, projektu koordinatore Dace Mieme 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2020. gada 9. marta ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par projekta “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra "Purenītes" 

modernizācija” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 

 

2. Par projekta “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama vidējās paaudzes 

tautas deju kolektīvam “Saksinis”” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 

 

3. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada 

ūdenstilpēs” iesniegšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 

 

1. Par projekta “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra "Purenītes"  

modernizācija” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 
 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2020.gada 10.februāra – 10.martam. 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai M2/R2 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām 

ir 127502.35 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 20000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa ir sagatavojusi dokumentāciju projekta 

iesnieguma “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra "Purenītes" modernizācija” 

iesniegšanai 7.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 

atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 

1.aktivitātē – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

 Projekta ietvaros plānots iegādājoties pamatlīdzekļus un ar tiem aprīkojot bērnu 

un jauniešu dienas centru “Purenītes”, tādā veidā veicinot kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves 

un darba vides attīstību. 

Paredzēts iegādāties: galdu un krēslu komplektus, rakstāmgalda komplektu, kā 

arī biroja krēslu un interaktīvu multimediju iekārtu virsmas projekciju, kas ļauj projicēt 

uz sienas un grīdas mijiedarbojoties uz ķermeņa kustību. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 9321,84 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti 

divdesmit viens euro, 84 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 7923,56 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 1398,28 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma - 1584,71 EUR. 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā augstāk minēto,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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Rucavas novada domes 2020. gada 9. marta ārkārtas sēde 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra 

"Purenītes" modernizācija” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra 

"Purenītes" modernizācija” kopējās izmaksas 9321,28 EUR (deviņi tūkstoši trīs 

simti divdesmit viens euro, 28 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas centra "Purenītes" 

modernizācija” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 1398,84 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro 

un 84 centu) apmērā. 

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

2. Par projekta “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama vidējās paaudzes 

tautas deju kolektīvam “Saksinis”” iesniegšanu  

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 
 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2020.gada 10.februāra – 10.martam. 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai M2/R2 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām 

ir 127502.35 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 20000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa ir sagatavojusi dokumentāciju projekta 

iesnieguma “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama vidējās paaudzes tautas deju 

kolektīvam “Saksinis”” iesniegšanai 7.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstības programmas atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 

2014.-2020.gadam” 1.aktivitātē – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem. 

 Projekta ietvaros paredzēta jaunu tautas tērpu iegāde, kas uzlabotu deju kolektīva 

vizuālo tēlu un veicinātu tradicionālās kultūras saglabāšanu un popularizēšanu, 

pilnveidotu kolektīva darbību.  

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 6417,84 EUR (seši tūkstoši četri simti  

septiņpadsmit euro, 84 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 5455,16 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 962,68 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma – 1091,03 EUR. 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā augstāk minēto,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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Rucavas novada domes 2020. gada 9. marta ārkārtas sēde 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama 

vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam “Saksinis”” iesniegšanu izsludinātajā 

konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama vidējās 

paaudzes tautas deju kolektīvam “Saksinis”” kopējās izmaksas 6417,84 EUR 

(seši tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro, 84 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras nama vidējās 

paaudzes tautas deju kolektīvam “Saksinis”” īstenošanai nepieciešamo Rucavas 

novada domes līdzfinansējumu 962,68 EUR (deviņi simti sešdesmit divi euro un 

68 centi) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

3. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada 

 ūdenstilpēs” iesniegšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja S.Korna) 

 

 Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu konkursu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumam “Zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.  

Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzas 31.03.2020. 

Rucavas novadā ir vairākas publiskās ūdenstilpes - Baltijas jūras piekraste, Papes 

ezers, Bārtas upe, Sventājas upe, Papes ezers, Nidas pludmale un Sventājas upe. 

Viens no pašvaldības policijas uzdevumiem ir veikt zivju resursu aizsardzības 

pasākumus Rucavas novada teritorijā. Taču piekļuve, ūdenstilpēm izmantojot autoceļus 

lielākoties, ir iespējama tikai atsevišķās vietās un, lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības 

policijas darbību zivju resursu aizsardzības jomā, projekta ietvaros plānots iegādāties 

kvadriciklu. Tādā veidā nodrošinot ātrāku piekļuvi pie ūdenstilpēm gandrīz jebkurā 

vietā, lai konstatētu un novērstu nelegālas zvejas gadījumus. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 11993,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

deviņi simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi), tajā skaitā PVN.  

- Valsts Zivju fonda finansējuma summa – 10163,00 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējuma summa 1830,00 EUR. 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas 

novada ūdenstilpēs” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas 

novada ūdenstilpēs” kopējās izmaksas 10163,00 EUR (desmit tūkstoši viens 

simts četrdesmit trīs euro, 00 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada 

ūdenstilpēs” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 1830,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti detrīsdesmit euro 

un 00 centu) apmērā.  
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4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.40 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    09.03.2020. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

09.03.2020. 

 


