
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 

LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

22.03.2019.                                                                                                    Nr. 92 

                                                                                                                       (protokols Nr. 3, 31.§) 

 

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā 

 

Ar Rugāju novada domes 2013. gada 21. jūnija lēmumu “Par Rugāju novada domes 

Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr. 8, 2.§) tika izveidota Rugāju 

novada domes Pastāvīgā iepirkumu komisija piecu locekļu sastāvā. Ar attiecīgo lēmumu 

Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā tika ievēlēts Eduards Stalidzāns. 2019. gada 13. martā 

tika saņemts Eduarda Stalidzāna iesniegums (iereģistrēts 13.03.2019 ar numuru 138/5.54) ar 

lūgumu izslēgt no Iepirkumu komisijas locekļa amata, ņemot vērā minēto ir nepieciešams ievēlēt 

piekto Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekli. Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra 

Kapteine izvirza komisijas sastāvā par piekto komisijas locekli ievēlēt Janu Krilovu.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības 

vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. Balstoties uz Rugāju novada domes 

2018. gada 19. aprīļa nolikumu “Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” 4. punktu, kur 

noteikts, ka komisijas sastāvu, nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara un atzīst par spēku 

zaudējušu Rugāju novada dome, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2019. gada 15. marta 

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

Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2019. gada 26. martu izslēgt Eduardu Stalidzānu, personas kods [..], no Pastāvīgās 

iepirkumu komisijas sastāva.  

2. Ar 2019. gada 27. martu ievēlēt Janu Krilovu personas kods [..], Pastāvīgās iepirkumu 

komisijas sastāvā par komisijas locekli.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.03.2019.  
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