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RUCAVAS NOVADA DOMES  

2020. gada 12. novembra ārkārtas sēdes  

DARBA KĀRTĪBA 
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1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

1.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA RUCAVNIECE” piešķirt Dzintrai Skrubei –  

par enerģiju, degsmi un neatlaidību Rucavas novada sabiedriskās dzīves ilggadējā 

organizēšanā un vadīšanā. Par mūža ieguldījumu izglītībā un Rucavas kultūras dzīves 

bagātināšanā. Par pašaizliedzību un nesavtību, veicot ikvienu aktivitāti. Par ilggadēju 

darbošanos Rucavas dramatiskajā kolektīvā. Par rucavnieku saieta un “3×3” nometnes 

organizēšanu Rucavā. Par aktīvu darbību Rucavas evaņģēliski luteriskās baznīcas 

draudzē un svētdienas skolā. Par Rucavas novada vecvārdu un folkloras 

popularizēšanu, vadot ekskursijas novada viesiem. Rucavas novada patriote. 

 

1.2. Par apbalvojuma “GODA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA DUNICNIEKS” piešķirt Imantam Burģelim –  

– par spēju saglabāt optimismu, par spīti visām dzīves likstām. Par spēka vārdiem, 

veidojot piemiņas akmeni represētajiem pie Golgātas baznīcas. Par pašaizliedzīgu 

darbu, pildot šofera pienākumus, strādājot gan kolhozā, gan tagadējā pagasta pārvaldē. 

Par augsto atbildības izjūtu, vedot skolēnus, pagasta darbiniekus un iedzīvotājus. Par 

aktīvu darbošanos amatierteātrī un iesaistīšanos senioru pasākumos. Par laipnību, 

pacietību, sapratni un izpalīdzību. Dunikas pagasta patriots. 

1.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, Apbalvojumu “GADA RUCAVNIECE” piešķirt Guntai Timbrai – 

par mērķtiecību un neatlaidību, precizitāti, realizējot gan Ģedimina Salmiņa, gan savu 

ieceri un apņemšanos, izdot grāmatu “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 

Rucavas vēsturē”. Par ieguldījumu Rucavas novadpētniecībā un vēstures saglabāšanā. 

Par ilgajiem gadiem, kas veltīts Rucavai. Par apbrīnas vērto pacietību meklējot faktus, 

informāciju un apkopojot cilvēku stāstus. Par 2020.gada ierakstīšanu Rucavas vēsturē, 
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ar gāmatas nodošanu lasīšanai rucavniekiem un visiem, kas interesējas par pagātni un 

tās pētīšanu. Rucavas novada patriote. 

Ņemot vērā Irēnas Riežnieces un Līgas Jaunzemes ierosinājumu, apbalvojumā koriģēt 

tekstu un izņemt Ģedimina Salmiņa vārdu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIECE” piešķirt Guntai Timbrai - par mērķtiecību, 

neatlaidību, precizitāti pie grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas 

vēsturē” veidošanas. Paveiktais darbs ir nostiprinājis Rucavas vārdu vēsturē un daudzu 

rucavnieku dzimtās. Par ilggadēju ieguldījumu Rucavas novadpētniecībā un vēstures 

saglabāšanā, kas prasījis apbrīnas vērtu pacietību, meklējot faktus, detalizētu 

informāciju, vēsturiskās fotogrāfijas un apkopojot vietējo iedzīvotāju stāstus. Rucavas 

novada patriote. 

 

1.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIECE” piešķirt Gunitai Pričinai –  

par drosmīgu un veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Televīzijas konkursā “Īstenās latvju 

saimnieces” 2020. gadā, popularizējot Rucavas novadu valsts mērogā. Par Rucavas 

tradīciju, seno ēdienu, rucavnieku valodas, paražu un tautastērpa popularizēšanu, 

uzņemot novada viesus. Par laipnību, izpalīdzību un krietnu sava uzņēmuma darba 

veikšanu. Par tradicionālās kultūras saglabāšanu ģimenē un nodošanu nākamajām 

paaudzēm. Rucavas novada patriote. 

 

1.5. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA DUNICNIEKS” piešķirt “Sajūtu takas” komandai –  

par interesantas un mūsdienīgas idejas realizēšanu Brūnu birzī, veidojot jaunu objektu 

vietējiem iedzīvotājiem un Dunikas pagasta viesiem. Sajūtu taka pilnīgi noteikti veicina 

Dunikas pagasta atpazīstamību ārpus novada robežām, piesaista vairāk novada viesu 

un ilgtermiņā veicinās šīs vietas izaugsmi. Par entuziasmu, neatlaidību, radošumu un 

lielo komandas darbu, veidojot aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu.  
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1.6. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA ĢIMENE” piešķirt Olgai un Albertam Atēm -  

par dzīves un darba mūža atdošanu Rucavai. Par dēlos un mazbērnos ieaudzināto darba 

tikumu. Par spēku tikt galā ar visiem dzīves pārbaudījumiem. Par lielo mīlestību uz 

tehniku un konditoreju. Par lielo optimismu, sirsnību, atsaucību un aktivitāti. Rucavas 

novada patrioti. 

1.7. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA ĢIMENE” piešķirt Ritai un Arturam Tiļugiem –  

par saskanīgu kopā nodzīvotu dzīvi. Par dzimtas veidošanu un atbalstīšanu. Par trīs 

bērnu izaudzināšanu ar mīlestību pret savu dzimto vietu, jo tie ir palikuši saimniekot 

Rucavas novadā. Par atsaucību, izpalīdzību un aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistot arī 

līdzcilvēkus Dunikas pagasta pasākumos. Savas dzīvesvietas patrioti. 

1.8. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt Artim Ķūsim (ZS “Kluči”)  –  

 par enerģisku, zinošu, aktīvu un neatlaidīgu darbošanos savā bioloģiski sertificētajā 

lauku saimniecībā. Savā darbā Artis nebaidās ieviest ko jaunu un audzēt neierastas 

agrokultūras. Par spēju darboties dažādās nozarēs, tā veicinot arī citu lauksaimnieku 

darbu, piegādājot visu veidu lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas. Par vēlmi 

mācīties un piedalīties semināros Latvijā un ārzemēs, kā arī gatavību dalīties ar 

iegūtajām zināšanām. Par izpalīdzību, atsaucību, laipnību saskarsmē ar līdzcilvēkiem. 

Par Rucavas vārda nešanu ārpus novada robežām. Par ģimeniskumu un nesavtību 

Rucavas baptistu baznīcas uzturēšanā. Īstens Rucavas novada patriots. 



 

 
 

Rucavas novada domes 2020.gada 12.novembra ārkārtas sēde 

 

1.9. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt Mārim un Ligitai Tiļugiem - ZS 

“Pauļi” – par perspektīvas, mūsdienīgas zemnieku saimniecības “Pauļi” izveidi. Par 

pozitīvismu un progresīvu pieeju savam darbam, tā attīstīšanai. Par uzņēmību un augstu 

atbildības izjūtu, darot savus ikdienas darbus. Par trīs krietnu bērnu izaudzināšanu. Par 

aktīvu iesaistīšanos Dunikas pagasta pasākumos. Par izpalīdzību kaimiņiem. Dunikas 

pagasta patrioti. 

1.10. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Kristīnei Janekai – par uzņēmību un augstu 

atbildības izjūtu, veidojot savas mājas un saimniecību, kas piedāvā vietējiem 

iedzīvotājiem daudzpusīgu produkciju. Par atsaucību, izpalīdzību, pretimnākšanu un 

pozitīvismu. Dunikas pagasta patriote. 

 

1.11. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Aijai Glužģei – par atsaucību, izpalīdzību un 

spēju sniegt atbalstu Dunikas pagasta iedzīvotājiem. Par spēju saplānot ikdienu, lai 

krietni audzinātu piecus bērnus, veiktu darba pienākumus un palīdzētu līdzcilvēkiem. 

Dunikas pagasta patriote. 

 

 



 

 
 

Rucavas novada domes 2020.gada 12.novembra ārkārtas sēde 

 

 

 

1.12. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Ligitai Ķervei – par precīzu un 

nevainojamu sava darba pildīšanu Covid-19 pandēmijas laikā. Par vientuļo un veco 

ļaužu iejūtīgu aprūpi mājās Dunikas pagastā. Par sirsnību, atsaucību un izpalīdzību. 

Dunikas pagasta patriote 
 

1.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Agritai Vorobjovai – par atbildīgu un 

kvalitatīvu darbu daudzu gadu garumā, iepriecinot rucavniekus un Rucavas viesus ar 

ļoti gardiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Par pozitīva Rucavas tēla veidošanu un 

popularizēšanu. Par laipnību, atsaucību un izpalīdzību. Rucavas novada patriote. 

1.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Sandrai Aigarei – par lielo un neatlaidīgo 

darbu pie Rucavas tradicionālās kultūrtelpas iekļaušanas Nacionālajā nemateriālā 

kultūras mantojuma sarakstā un pie Rucavas baltā sviesta iekļaušanas ES aizsargāto 

produktu sarakstā. Par Rucavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, zināšanu 

nodošanu nākamajām paaudzēm un tradīciju popularizēšanu valsts un starptautiskā 

mērogā. Par entuziasmu, drosmi, enerģiju un radošumu, izveidojot vienu no 

atpazīstamākajiem tūrisma objektiem Rucavas novadā – tradīciju namu “Zvanītāji”. Par 

gadskārtu svētku, meistarklašu, vasaras skoliņu organizēšanu ilgu gadu garumā. Par 
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ierosinājumu un sniegto iespēju rucavniecēm darināt tautastērpu pašu rokām. Rucavas 

novada patriote. 

 

1.15 Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Dainai Brīvkalnai – par ilggadēju un 

profesionālu darbu, izglītojot audzēkņus pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Par 

izcilu profesionalitāti bērnu lasītprasmes veidošanā, atrodot pareizāko pieeju ikvienam. 

Par pozitīvo un mierpilno attieksmi pret bērniem. Par atbalstu, atsaucību un sirsnību 

ikdienā. Par pašaizliedzīgu sava darba veikšanu un lielisku sadarbību ar kolēģiem. 

Rucavas novada patriote. 

1.16 Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Sergejam Hmeļņickim -  

par piedalīšanos grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” 

tapšanā un novada vēstures pētīšanā. Par ilggadēju Rucavas novada pasākumu 

iemūžināšanu fotogrāfijās. Rucavas novada patriots. 

1.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz 25.01.2020 nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 09.11.2020. 

priekšlikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Dzintrai Strungai – par profesionalitāti, 

augstu atbildības izjūtu, rūpēm un individuālu pieeju katram bērnam. Par ilggadēju 

darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Rucavas novada patriote. 
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2. Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Par 7. līdz 9. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām  sakarā ar valstī 

noteikto ārkārtas situāciju Covid-19 ierobežošanai. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ”” un 2020. gada 6.novembra 

Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”,  

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju nodrošināt ar pārtikas paku 26.10 

euro vērtībā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 7. līdz 9. klašu izglītojamos par 

laika periodu no 26.10.2020. līdz 06.12.2020. 

2. Rucavas un Sikšņu pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem nodrošināt 

pārtikas paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 26.10 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. Rucavas novada Rucavas un Sikšņu pamatskolas darbiniekiem līdz 2020.gada 

17. novembrim 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. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

No sēžu zāles iziet A.Rolis 

3.Biedrības “Rucavas tradīciju klubs” vadītājas S.Aigares iesnieguma 

izskatīšana par līdzfinansējuma nodrošināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Par biedrības “Rucavas tradīciju klubs” vadītājas S.Aigares iesniegumu. Sakarā ar to, 

ka biedrība “Rucavas tradīciju klubs” ir nolēmusi startēt LEADER projektu konkursā 

ar  projektu “Zvanītāju “sniegto pakalpojumu uzlabošanu”” 8000 euro apmērā, lūdzam 

rast iespēju no domes piedalīties projektā ar līdzfinansējumu 1200 euro apmērā  (15% 

apmērā  no projekta kopējās summas), kā pašvaldības atbalstu NVO. 

Projekts jāiesniedz līdz 09.12.2020. Projekta īstenošana 2021. gadā. 

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

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

http://www.rucava.lv/
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Paredzēt  līdzfinansējumu 1200 euro apmērā, biedrībai “Rucavas tradīciju klubs” 

projekta “Zvanītāju” sniegto pakalpojumu uzlabošanai”  realizēšanai, kā pašvaldības 

atbalstu nevalstiskajai organizācijai.  

 

4.Par pašvaldības autoceļa „Rucava - Pape” projektēšanas izmaksām 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

Par autoceļa V1221 “Rucava - Pape” projektēšanas izmaksu segšanu. Par 

papildus piešķirto finansējumu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondā, Liepājas 

Rajona partnerība plāno izsludināt projekta konkursu. Investīciju plāna 5.3.62.punkts 

paredz Valsts un pašvaldības autoceļa V1221 Rucava – Pape pārbūvi, tādējādi veicinot 

infrastruktūras uzlabošanu, uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanu un apdzīvotības 

saglabāšanu.  

Projektējamā ceļa posma garums ~ 3,1 km, ar asfaltbetona segumu izveidi visā 

autoceļa plānotā posma garumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot 

vērā  likuma "Par autoceļiem" 12.panta trešo daļu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Pašvaldības autoceļa  V1221 “Rucava- Pape” projektēšanas izmaksas finansēt no 

Autoceļa fonda līdzekļiem. 
 

 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 11.15 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

Sēdes vadītājs- priekšsēdētājs                                                                              Jānis Veits 

           16.11.2020.                                                                                                                                                                                                                                      

Sēdes protokolēja                                                                                                  Anna Ančenko 

           16.11.2020. 

  

                                                                                                                                         

 

 


