
 
 

     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 

 

2018. gada 10.oktobrī                                Nr.17 

Sēde sasaukta pulksten 16.00 

Sēdi atklāj pulksten 16.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Andis Rolis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Daiga Ķēdže (personīgu iemeslu dēļ), Jānis Veits (personīgu iemeslu dēļ). 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, jurists Gints Šķubers, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekļi Santa 

Zuļģe, Ilze Feodosova, Santa Korna. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2018.gada 10.oktobra ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana pārvaldes vadītāja vēlēšanām 

1.2. Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanas 

 

2.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 

1. Par Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā 

( Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis ) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis informē, ka ir 

noslēgusies atlase uz vakanto Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Finanšu 

pastāvīgā komiteja (10.10.2018. protokols Nr.16) nolēma virzīt Rucavas novada 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amatam Agiju Kaunesi.   

 

 

1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana pārvaldes vadītāja vēlēšanām 

( Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis ) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis informē, ka 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanai amatā ir paredzēta balsošanas 

kārtība, ka deputāti balso ar vēlēšanu zīmēm, tādējādi nepieciešama izveidot balsu 

skaitīšanas komisiju. 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks ierosina izvirzīt kandidātus komisijas 

sastāvam. Tiek izvirzīti vēlēšanu komisijas locekļi: Santa Zuļģe, Ilze Feodosova, 

Santa Korna. 

 Pamatojoties uz Rucavas novada 2013. gada 19. jūnija sēdē (protokols 

Nr.10,2) apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana  ar 

vēlēšanu zīmēm”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega 

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

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Santa Zuļģe, Ilze Feodosova, 

Santa Korna. 

 

Kamēr Rucavas vēlēšanu komisijas locekļi sagatavojas balsošanas procedūrai 

priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu pārcelt jautājumu Nr.2 sēdes 

sākumā, deputāti neiebiebilst. 

 

2.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

( Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 
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 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 apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.10.2018. (protokols Nr.16) ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega 

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

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 „Rucavas novada pašvaldības 

2018.  gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 

2018.  gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4 “Centrālā administrācija”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.19 “Attīstības nodaļa”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība 

Dunikā”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumu pielikumā Nr.21 “Komunālā saimniecība 

Rucavā”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.27 “Sikšņu bibliotēka”. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

10. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

11. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/B „„Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos Nr.2/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2018. gada budžetu”” un pamatbudžeta  grozījumi uz 3 lp. 

 

1.2. Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanas 

( Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis ) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis informē, ka ir 

noslēgusies atlase uz vakanto Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amatu un izvirza 

Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amatam Agiju Kaunesi.   

Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis izsludina 5  

(piecu) minūšu pārtraukumu , lai sagatavotos balsošanas procedūrai. Pēc pārtraukuma 

tiek paziņots par balsošanas sākšanos, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis uzaicina vēlēšanu 

komisijas pārstāvi Santu Zuļģi izklāstīt balsošanas kārtību, atbilstoši Rucavas novada 

domes 2013. gada 19. jūnijā apstiprinātajai “Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar 

vēlēšanu zīmēm”. Pēc deputātu nobalsošanas, balsu skaitīšanas komisija apkopo 

balsošanas rezultātus. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 9. punktu 

un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot ar vēlēšanas zīmēm: 

Agija Kaunese - PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, 

Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; NOLEMJ:  

Iecelt Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Agiju 

Kaunesi ar 2018.gada 10.oktobri. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.30 

 

Protokola pielikumā: 

1. Domes lēmumi; 

2. Balsošanas gaitas protokols Nr.1 uz 4 lp. un 7 vēlēšanu zīmes. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Andis Rolis  

                         10.10.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

10.10.2018. 

 


