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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2020. gada 15. oktobrī                                                                               Nr.14 

Sēde sasaukta pulksten 15.30 

Sēdi atklāj pulksten 15.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Daiga Ķēdže, Līga Jaunzeme, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās domes darbinieki: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, izpilddirektors Edgars 

Bertrams, juriste Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

[..] 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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Rucavas novada domes 2020. gada 15.oktobra ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par grozījumiem Rucavas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā “Par 

kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu 

dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā,Rucavas novadā realizēšanai” 

 (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

1. Par grozījumiem Rucavas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā 

“Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve 

par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā” realizēšanai” 

 (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Pamatojoties uz Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018 gadam 

Investīciju plāna 5.2. punkta 6. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 

13. panta 1. daļu un saskaņā ar 2019. gada 29.novembra Rucavas novada domes lēmumu 

(protokols Nr.18.; 7.) un 2019. gada 27. decembra Rucavas novada domes lēmumu  

(protokols Nr.22.; 3.3.), 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmuma “Par 

kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu 

dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā” realizēšanai” 

(protokols Nr.11.; 2.11.) 1. un 2.punktā: 

1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:     

            “Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu valsts kasē 65 800 (sešdesmit pieci 

tūkstoši astoņi simti  euro) apmērā  projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras  izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par 

sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” Rucavas pagastā,  Rucavas novadā” 

būvniecības procesa nodrošināšanai”. 

2. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā :     

            “Aizņēmuma termiņš – ilgtermiņa aizņēmums – 10 (desmit) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 2 gadiem.” 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.35 

Protokola pielikumā: domes lēmums 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    16.10.2020. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

16.10.2020. 


