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                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 30.§) 

Par finansējuma piešķiršanu 

Rugāju novada dome ir saņēmusi SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 

dividendes EUR 10 000 apmērā par 2016. gadu (ieskaitītas norēķinu kontā 06.09.2019).  

Rugāju novada pašvaldības Zobārstniecības kabineta un Skujetnieku feldšeru – 

veselības punkta, un Sociālās aprūpes centra „Rugāji” vadītājas ir izteikušas  priekšlikumus, par 

nepieciešamību iegādāties aprīkojumu, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.  

Zobārstniecības kabinetam nepieciešams autoklāvs ar izdrukas iekārtu, skapītis, 

amalgamas maisītājs, turbīnas uzgalis, mikromotora uzgalis, kuru plānotās izmaksas EUR 3510, 

Skujetnieku feldšeru – veselības punktam  - bakterocīdā lampa, plānotās izmaksas EUR 400  un 

Sociālās veselības aprūpes centra „ Rugāji” – bakterocīdā lampa, plānotās izmaksas EUR 400. 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu un 7.punktu, kas  

nosaka, ka pašvaldībai ir autonomās funkcijas „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”   un „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, likuma par „Pašvaldību budžetiem” 

30.pantu, kas nosaka, ka „ pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā 

likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, 

samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu” 

un Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 10.oktobra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: 

Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus kopsummā EUR 4310,00 (četri tūkstoši trīs simti desmit euro 00 

centi) no ieņēmumiem no dividendēm aprīkojuma iegādei  pakalpojumu sniegšanai: 

1.2. Zobārstniecības kabinetam -  EUR 3510,00 (trīs tūkstoši pieci simti desmit euro 00 

centi); 

1.3. Skujetnieku feldšeru –veselības punktam – EUR 400 (četri simti euro 00 centi); 

1.3. Sociālās aprūpes centram „Rugāji” – 400 (četri simti euro 00 centi). 

2. Veikt atbilstošus grozījumus Rugāju novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.  

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Rugāju novada domes galvenā grāmatvede 

Ilgona Šaicāne 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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