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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

17.10.2019.                                                                                                  Nr. 326 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 32.§) 

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstā  

un grozījumiem Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikumā 

 

Rugāju novada domes izpilddirektore ierosina likvidēt Rugāju jauniešu iniciatīvu – 

interešu centra amata vienību koordinators 0,5 likmes, profesijas kods 2422 02.  Izmaiņas 

nepieciešamas, jo pašreizējos Rugāju jauniešu iniciatīvu interešu centra darba laikos Skujetnieku 

ciemā ir nepietiekams apmeklējums. Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par citu, jauniešiem 

piemērotāku darba laiku, Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra pakalpojumus sniegt 

Skujetnieku ciemā nav lietderīgi. 

Ņemot vērā izmaiņas, nepieciešami grozījumi Rugāju novada domes 2015. gada 21. 

maija noteikumos “Rugāju jaunieši iniciatīvu – interešu centra nolikums”. 

Likuma “Par pašvaldībām” 13.pants nosaka, ka dome nosaka pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzību, 2013.gada 23.septembra Rugāju novada domes noteikumu „Par atlīdzību 

Rugāju novada pašvaldībā” 5. punkts nosaka, ka priekšlikumus par amatu likmju un mēnešalgu 

izmaiņām Domes Finanšu komitejai var iesniegt Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja 

vietnieks, Pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji. 

Likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas paredz, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības iestāžu nolikumus. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Finanšu komitejas 2019. gada 10. oktobra 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 

0, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Maruta Paidere; Rugāju 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra amata vienību un 

amatalgu sarakstā ar 2020. gada 1. janvāri likvidējot amata vietu – koordinators, Profesiju 

klasifikatora kods 2422 02, 0,5 likmes;  

2. Apstiprināt grozījumus Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

Pielikumā: Grozījumi Rugāju novada domes 2015.gada 21. maija noteikumos „Rugāju Jauniešu 

iniciatīvu – interešu centra nolikums” uz 1lp. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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