2012.08.31., (protokols Nr.14).(ārkārtas sēde)
2012.gada 31.augusta ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Rugāju sociālās aprūpes centra amata vienību sarakstā.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam.
3. Par Rugāju novada pašvaldības Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.
1. §
Par grozījumiem Rugāju sociālās aprūpes centra amata vienību sarakstā
Izskatot Rugāju sociālās aprūpes centra vadītājas Sarmītes Pērkones iesniegumu ar lūgumu izveidot
divus jaunus amatus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka,
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
noteikt pašvaldības darbinieku atlīdzību, ņemot vērā Rugāju novada domes 18.03.2010. noteikumu
„Rugāju novada 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 atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis
Lesnieks,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju sociālās aprūpes centra amata vienību sarakstā:
1. izveidot amata vienību veļas mazgātājs (profesijas kods 9121 01) nosakot mēnešalgu Ls 100,00
(viens simts lati, 00 santīmi) vienai amata pusslodzei,
2. izveidot amata vienību medicīnas māsa (profesijas kods 3221 01) nosakot mēnešalgu Ls 112,00
(viens simts divpadsmit lati, 00 santīmi) vienai amata pusslodzei.
2. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
Izskatot Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes vecākās L. L. iesniegumu ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu LVL 700 (septiņi simti latu) apmērā projekta „Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojuma saglabāšana" realizācijai. Projekts sagatavots ar mērķi restaurēt altāra torņa kupolu un
zvanu telpas kupolu Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcai, kas ir Rugāju novada vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.2863.
Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonda" (RBLF) finansējums LVL 2800 (divi tūkstoši
astoņi simti latu), Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes finansējums LVL 148,66 (viens
simts četrdesmit astoņi lati un 66 santīmi), kopējās projekta izmaksas LVL 3648,66 (trīs tūkstoši
seši simti četrdesmit astoņi lati un 66 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu

(atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonda"
(RBLF) sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju rīkotā projektu konkursa
„Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojuma saglabāšana" nolikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis
Lesnieks,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes sagatavoto projektu iesniegšanai
Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonda" (RBLF) sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju rīkotājā projektu konkursā „Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojuma
saglabāšana".
2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu LVL 700 (septiņi simti latu) apmērā projekta
realizācijai.
3. §
Par Rugāju novada pašvaldības Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu
1. Izskatot Rugāju novada domes deputātes Sandras Kapteines iesniegumu, 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, nolikuma "Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem"
(apstiprināts Rugāju novada domes 20.11.2011. sēdē, protokols Nr.17, 21.§) 5.1.2. punktu, atklāti
balsojot:
PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis
Lesnieks,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apbalvot Stanislavu Kareli ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu par ilggadīgu un nozīmīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Rugāju novadā.
2. Izskatot Rugāju novada domes deputātes, Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses
Feldmanes iesniegumu, 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, nolikuma "Par
Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem" (apstiprināts Rugāju novada domes 20.11.2011. sēdē,
protokols Nr.17, 21.§) 5.2.2. punktu, atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis
Lesnieks,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apbalvot Liviju Sietnieci ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un
godprātīgu darbu izglītības jomā.
3. Izskatot Rugāju novada domes deputātes Rasmas Zušas iesniegumu, 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, nolikuma "Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem"
(apstiprināts Rugāju novada domes 20.11.2011. sēdē, protokols Nr.17, 21.§) 5.2.2. punktu, atklāti
balsojot:
PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis
Lesnieks,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apbalvot Veroniku Gibalu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju, apzinīgu
un radošu profesionālo darbību Rugāju novadā.

