
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 12.martā                    Nr.5 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 15.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

Irēna Šusta, Romārs Timbra  

Nepiedalās: deputāti Andis Bārdulis, Andis Rolis, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, finanšu 

analītiķe Ināra Reine 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

Ar [..] apzīmētais nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

2. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

3. Par mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā 

 

 

 

 

1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 

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 grozījumu.  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 

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

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds” 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.11 “Pašvaldības policija”. 

5. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

6. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

7. 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.3/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu””  
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2. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei pašvaldības 

 funkciju nodrošināšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

Izsludinātajā iepirkumā ( ID Nr.RND/2018/03 “Par jaunas automašīnas 

piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām”)  par uzvarētāju tika apstiprināta sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību “ARDALA” par līgumcenu 16800 euro ( PVN – 3528,00 euro 

), kopējā summa 20328,00 euro.   

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Ņemt kredītu no Valsts kases automašīnas iegādei Rucavas novada 

pašvaldības policijas vajadzībām 20328,00 euro apmērā ne ilgāk kā uz 

pieciem gadiem. 

2. Finanšu līdzekļus apgūt 2018.gada laikā. 

3. Kredītu formēt bez atliktās pamatsummas maksājuma. 

4. Kredīta atmaksa tiek garantēta ar Rucavas novada pašvaldības budžetu. 

 

 

 

 

 

3. Par mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

 

 

2017. gada 30.novembrī dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.18., 4.10.) atsavināt 

Rucavas novada domei piekritīgo nekustamo īpašumu „Vējdzirnavas”.  

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē ” (prot. Nr.1, 5.9.) tika apstiprināti 

“Pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” izsoles noteikumi”. 

Uz nekustamo īpašumu “Vējdzirnavas” pirkumu pieteicās viena persona.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], personas kods [..], apliecināja gatavību 

noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 740,-  (septiņi simti četrdesmit eiro 

un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 08.03.2018. mutiska izsole ir atzīstama par 

notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atzīt 2018.gada 8.marta nekustamā īpašuma „Vējdzirnavas”, kadastra 

Nr.64840040270, Rucavas pagasta, Rucavas novadā izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], personas kods [..], ar pirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu „Vējdzirnavas”, kadastra Nr.64840040270, Rucavas pagasta, 

Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 
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4. Lēmumu nosūtīt zināšanai [..] uz epasta adresi: [..]. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: 2018. gada 8.marta izsoles protokola kopija uz 2 lp. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 15.10 

 

 

Protokola pielikumā domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         12.03.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

12.03.2018. 

 


