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Par līdzfinansējuma piešķiršanu  

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes 

projektam „Kad mūzika skar dvēseles stīgas” 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas 

katoļu draudzes projektam „Kad mūzika skar dvēseles stīgas”  

Rugāju novada dome 2019. gada 14. novembrī saņēma Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 

Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes prāvesta Oļģerta Misjūna un draudzes valdes priekšsēdētāja 

J.D. iesniegumu (iereģistrēts Nr.671/15.54), ar lūgumu atbalstīt draudzes sagatavoto sabiedriskā labuma 

projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 

atklātā LEADER projektu konkursa 7.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Sabiedriskā labuma projekta “Kad mūzika skar dvēseles stīgas” 

ietvaros tiks iegādātas digitālās ērģeles un specifiska apskaņošanas sistēma gan ērģelēm, gan baznīcas 

apskaņošanai, jo uz doto brīdi baznīcā nav nekādas apskaņošanas aparatūras un mūzikas instrumentu, līdz 

ar ko ir apgrūtināta jebkāda veida pasākumu organizēšana baznīcā. Projekta “Kad mūzika skar dvēseles 

stīgas” kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 4999,61 EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

deviņi euro 61 cents), piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda EUR 499,96 (četri simti deviņdesmit deviņi euro un 96 centi), 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga 

grozīt pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; un finanšu komitejas sēdes 

2019. gada 14. novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte 

Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes 

projektam „Kad mūzika skar dvēseles stīgas” līdzfinansējumu 10 % no projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām, jeb EUR 499,96 (četri simti deviņdesmit deviņi euro un 96 centi) apmērā. Līdzekļus piešķirt 

no Rugāju novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas, 08.700 Pārējie pasākumi 

(līdzfinansējums projektiem, biedrībām). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    S.Kapteine 

25.11.2019.  
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