
2012.02.29., (protokols Nr.4). 

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību sarakstā.

2. Par dalību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos.

1. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā 
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Rugāju novada domes 
18.03.2010. noteikumu „Rugāju pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 1.4. 
punktu, kas nosaka, ka amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un 
izmaiņas tiek noteiktas ar domes lēmumu, Saimnieciskās komitejas 2012.gada 29.februāra 
atzinumu, ņemot vērā deju kopas vadītāja darba apjomu š. g. martā un aprīlī,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma Zuša, 
Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Eduards Stalidzāns,

PRET – 3 deputāti: Inese Feldmane, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Veikt grozījumus Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību sarakstā:

1.1. Izveidot amata vienību deju kopas vadītājs (profesijas kods 2653 10 ) no 2012.gada 1.marta.

1.2. Noteikt deju kopas vadītāja amatalgas likmi mēnesī Ls 70,00 (septiņdesmit lati, 00 santīmi).

1.3. Noteikt deju kopas vadītājam darba samaksu Ls 100,00 (simts lati, 00 santīmi) apmērā š.g. 
marta un aprīļa mēnesī.

2. §

Par dalību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos.

Izskatot lēmuma projektus „Par Rugāju novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija"" un „Par Rugāju novada 
pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba5"", pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībai 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus,
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, Saimnieciskās komitejas 2012.gada 29.februāra atzinumu:

1) domes priekšsēdētājas lūdz nobalsot par Rugāju novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija"",
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atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – 2 deputāti: Valdis Ančs , Arnolds Zizlāns,

2) domes priekšsēdētāja lūdz nobalsot par Rugāju novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „Alba5",

atklāti balsojot: PAR – nav, 

PRET – 8 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Rasma 
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Eduards Stalidzāns,

  ATTURAS – 2 deputāti: Valdis Ančs , Arnolds Zizlāns,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lūgt SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija", reģ.Nr. 44103015509, 
juridiskā adrese Rīgas ielā 32, Valmiera, uzņemt Rugāju novada pašvaldību par dalībnieku.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.


