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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 

 

2021. gada 10. februārī                                                                           Nr.2 

Sēde sasaukta pulksten 16.00 

Sēdi atklāj pulksten 16.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Anna Ančenko 

 

Piedalās: 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Gundega Zeme, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Daiga Ķēdže (pamatdarba dēļ)  

 

Piedalās domes darbinieki: 

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

Bertrams, finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele  

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā. 

Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 

laikā), deputātēm un A.Atei, Līgai Jaunzeme, G.Zemei piedaloties attālināti 
 

 

mailto:dome@rucava.lv
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  Rucavas novada domes 2021. gada 10.februāra ārkārtas sēde 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

 1.Par pabalsta pārrēķināšanu  

    (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)      

 2.Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

    (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 3.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

    (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I.Reine) 

 4.Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta un ziedojuma   

budžetu 

    (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 5. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa      

programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu 

     (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

1.Par pabalsta pārrēķināšanu 

                   (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

           […] lūdz Rucavas novada sēdē pārskatīt 27.02.2020. Rucavas novada sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3) un pārrēķināt ikmēneša pabalstu. 

 Likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 

151. panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu 

minimālo mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas 

domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs 

vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu 

amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likum1” 151 . panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes 08.02.2021.   

(protokols Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8(Antra Ate, Andis 

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

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

                Piešķirt ikmēneša pabalstu […] ar 2021.gada 1.martu.  

     

2.Par izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējas situācijas laikā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata jautājumu par  1. 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, Ministru kabineta 

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

5.13.apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
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27.4 punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes 08.02.2021. 

(protokols Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8(Antra Ate, Andis 

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

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka vienam bērnam no 5. līdz 9. klasei vienai attālināto mācību dienai 

tiek piegādāti pārtikas produkti 0,90 eiro apmērā līdz valstī noteiktās ārkārtas 

situācijas atcelšanai, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām ar 08.02.2021. 

2. Noteikt, ka vienam bērnam no 1. līdz 4. klasei vienai attālināto mācību dienai 

tiek piegādāti pārtikas produkti 1.42 eiro apmērā līdz valstī noteiktās ārkārtas 

situācijas atcelšanai, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām ar 08.02.2021. 

3. Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem 

nodrošināt pārtikas paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai  

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”. 

4. Uzdot Rucavas novada Rucavas un Sikšņu pamatskolas darbiniekiem nogādāt 

pārtikas pakas izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto 

dzīvesvietu. 

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

un Sikšņu pamatskolas direktorei S.Malakauskai. 

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

Rucavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.rucava.lv. 

 

3.Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Pēc deputātu ierosinājuma, amata vietu “sētnieks” (profesijas kods 9613 01), 

izslēgt no Komunālās daļas amatu saraksta un turpmāk apmaksāt no ceļa fonda 

līdzekļiem. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes 08.02.2021. (protokols 

Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8(Antra Ate, Andis 

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

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Amata vietu “sētnieks” (profesijas kods 9613 01) izslēgt no Komunālās daļas 

amatu saraksta ar 01.02.2021. 

2. Amatu vietu “sētnieks” apmaksāt no ceļa fonda līdzekļiem ar 01.02.2021. 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gadam ar 

veiktajām izmaiņām. 

 

4.Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta un ziedojuma budžetu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata Rucavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektu. Pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16.pantu un  ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas 

sēdes 08.02.2021. (protokols Nr.3) ieteikumu, 

http://www.rucava.lv/
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8(Antra Ate, Andis 

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

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu (1.pielikums):  

1.1. ieņēmumos 2 443 187 euro; 

1.2. izdevumos  3 431 081 euro;  

1.3. aizdevumu atmaksa 162 968 euro; 

1.4. saņemtie aizdevumi  851 558euro; 

1.5. plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 299 304 euro,  

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetu izdevumus 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3 431 081 euro (2.pielikums). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu budžetu 

(3.pielikums): 

 3.1. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 501 euro; 

 3.2. izdevumos 501 euro. 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru uz 2021. gada 1.janvāri  

   606 588  euro (4. pielikums).  

4. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības galvojumu apmēru uz 2021. gada 1.janvāri  

   4 439 euro (5. pielikums).  

5. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un  

trijos turpmākajos gados (6. pielikums).  

6. Pieņemt Rucavas novada domes saistošos noteikumus Nr.1/B “Par Rucavas novada   

pašvaldības 2021. gada budžetu”.  

7. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas, triju   

dienu laikā, elektroniskā veidā, nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai.  

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

pieejami. 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa      

programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana) un Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā 

(triju gadu) termiņā atbilstoši šo noteikumu 23. un 23.1 punktā noteiktajiem mērķiem 

un prioritātēm - pašvaldību ceļu un ielu fondu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), un  ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 08.02.2021. ( protokols Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8(Antra Ate, Andis 

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

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 
termiņa programmu 2021.-2023. gadam. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 
finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada pašvaldības izpilddirektoram 
Edgaram Bertramam.  

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2021-2023. gada uz 1.lapas 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.15 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    10.02.2021. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre        |Anna Ančenko 
10.02.2021.. 
 

 

 
 


