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Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2020. gada 9. decembrī                                                                           Nr.18 

Sēde sasaukta pulksten 9.00 

Sēdi atklāj pulksten      9.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Anna Ančenko 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis, Irēna 

Riežniece, Andis Rolis, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti  Antra Ate (pamatdarba dēļ), Daiga Ķēdže (pamatdarba dēļ), Līga Jaunzeme 

(pamatdarba dēļ), Romārs Timbra (pamatdarba dēļ), 

 

Piedalās domes darbinieki: 

Domes sekretāre Anna Ančenko, finanšu analītiķe Ināra Reine, izpilddirektors Edgars 

Bertrams, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

 

 

 

mailto:dome@rucava.lv


2 
 

    Rucavas novada domes 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēde 

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Saksinis” 

 (Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

 

1. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata jautājumu par 5. līdz 9. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas 

pakām  sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid-19 ierobežošanai. 

Lai nodrošinātu ēdināšanu Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēs, kurās 

mācību process notiek attālināti, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

21.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 

2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

5.13.2.apakšpunktu, 

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

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju nodrošināt ar pārtikas paku 9.00 euro 

vērtībā Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas 5. līdz 9. klašu 

izglītojamos par laika periodu no 07.12.2020. līdz 18.12.2020. 

2. Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem 

nodrošināt pārtikas paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 

9.00 euro vērtībā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumiem 

Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”. 

3. Uzdot Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas darbiniekiem nogādāt 

pārtikas pakas izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto 

dzīvesvietu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas pamatskolas direktorei L.Trumpikai 

un Sikšņu pamatskolas direktorei S.Malakauskai. 

5. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt 

Rucavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv. 

 

2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Saksinis” 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

                Izskata biedrības “Saksinis”, reģ.Nr. 40008302676, iesniegumu par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu. Biedrība ir nolēmusi startēt LEADER projektu konkursā 

ar  projektu 8000 euro apmērā, lūdz rast iespēju no domes piedalīties projektā ar 

līdzfinansējumu 1200 euro apmērā , kā pašvaldības atbalstu NVO. Projekta ietvaros 

paredzēts iegādāties tautas tērpus vidējās paaudzes deju kolektīvam “Saksinis”. 

                 Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts A. Bārdulis. 

http://www.rucava.lv/
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 Projekts jāiesniedz līdz 09.12.2020. Projekta īstenošana paredzēta  2021. gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Irēna Riežniece, Andis 

Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS –1 (Andis Bārdulis), 

NOLEMJ: 

  Paredzēt  līdzfinansējumu 1200 euro apmērā biedrībai “Saksinis”, reģ. Nr. 

40008302676, projekta realizēšanai, kā pašvaldības atbalstu nevalstiskajai organizācijai.    

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 9.30 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    09.12.2020. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Anna Ančenko 

09.12.2020. 
 

 


