
2013.06.21., (protokols Nr.8). 

Rugāju novada domes 21.06.2013. ārkārtas sēdes lēmumi (protokols Nr.8)

Darba kārtība:
1. Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības amatpersonām.
2. Par Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu.
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
4. Par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu.

1. §
Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības amatpersonām

S.Kapteine

Ar Rugāju novada domes 2013.gada 18.jūnija sēdes lēmumu "Par Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu" (protokols Nr.7, 1.§) no 2013.gada 18.jūnija par Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Kapteine. Ar Rugāju novada domes 2013.gada 18.jūnija domes 
sēdes lēmumu „Par Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu" (protokols Nr.7, 
2.§) par Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieku tika ievēlēta Andris Leons.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Finanšu komitejas 
21.06.2013. atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards 
Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Noteikt, ka paraksta tiesības bez Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines, personas
kods [..], vēl ir Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietniekam Andrim Leonam, personas kods 
[..].

2. §
Par Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba 
grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai 
pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 
pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, saskaņā ar Rugāju 
novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts Rugāju novada domes 
17.02.2011.sēdē (protokols Nr.5, 8.§)) 1.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka: „Komisijas skaitlisko un 
vārdisko personālsastāvu nosaka un apstiprina Dome uz savas darbības pilnvaru laiku", 2.3.un 2.5. 
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apakšpunktiem, kas nosaka, ka Komisijas priekšsēdētāju un sekretāri nosaka novada Dome un 
ņemot vērā Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, 
Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Rugāju novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā ievēlēt:
1.1. Dainu Tutiņu, personas kods [..];
1.2. Lauru Kļaviņu, personas kods [..];
1.3. Guntaru Pipuru, personas kods [..];
1.4. Eduardu Stalidzānu, personas kods [..];
1.5. Andreju Stepānu, personas kods [..].
2. Par Rugāju novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Guntaru Pipuru.
3. Noteikt, ka Rugāju novada pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāres pienākumus veic Rugāju 
novada domes sekretāre Inga Gavare.

3. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu

S.Kapteine

Jauniešu apmaiņas projekta "EUROP'ARTS" ietvaros no 27.jūlija līdz 7.augustam tiek rīkots 
jauniešu apmaiņas brauciens uz Franciju, kurā piedalās 17 dalībnieki no Rugāju novada 
vidusskolas. Projektā paredzēts, ka transporta izmaksas 30 % apmērā ir jāsedz katram dalībniekam 
pašam un atlikušo daļu sedz pašvaldība. Kopā aviobiļešu izmaksas sastāda Ls 1075, no kurām Ls 
901 sedz paši dalībnieki. Papildus aviobiļešu apmaksai nepieciešamais finansējums no pašvaldības 
budžeta ir Ls 174,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu, 
kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, 
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu ņemot vērā Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu, atklāti 
balsojot:

PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards 
Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 174,00 (viens simts septiņdesmit četri lati 00 santīmi) daļējai 
transporta izmaksu segšanai.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 



„Neparedzēto izdevumu fonds" plānotajiem līdzekļiem, Finanšu nodaļai veicot atbilstošus 
grozījumus pašvaldības 2013.gada budžetā.

4. §
Par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz Rugāju novada domes 2013.gada 18.jūnija sēdes lēmumu "Par Rugāju novada 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu" (protokols Nr.7, 1.§), 2013.gada 18.jūnijā par Rugāju novada 
domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Kapteine. Izskatot Ritas Krēmeres 2013.gada 19.jūnija 
iesniegumu, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 17.panta 9.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas 
apmērā izmaksā pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, 
darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru 
izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar 
iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 21.06.2013. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris 
Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Izmaksāt atlaišanas pabalstu Ritai Krēmerei priekšsēdētāja amatam noteiktās 1 (vienas) mēnešalgas 
apmērā.


