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22.03.2019.                                                                                                    Nr. 93 

                                                                                                                       (protokols Nr. 3, 32.§) 

 

Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas jauniešu čempionātā 

 

Rugāju novada dome izskatīja Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas, reģistrācijas Nr. 

40008103006, 2019. gada 12. martā saņemto iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 

Rugāju novada sportistu dalībai Eiropas jauniešu čempionātā U-12/U-18 un Eiropas kausā 

svarbumbu celšanā, kas notiks Parīzē, Francijā, no 2019. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam.  

Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas norāda, ka Latvijas izlases sastāvā ir iekļauti 

Rugāju novada sportisti [..].  

Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas lūdz apmaksāt avio biļešu izdevumus, kas 

sastāda 660,00 EUR (seši simti sešdesmit euro un 00 centi),  

Rugāju novada dome ierosina atbalstīt lūgumu sniedzot finansiālu atbalstu sportistu avio 

biļešu apmaksāšanai, lai nokļūtu Eiropas jauniešu čempionātā U-12/U-18 un Eiropas kausā 

svarbumbu celšanā, Parīzē, Francijā. 

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, kā arī Finanšu komitejas 2019. 

gada 15. marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, 

Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, 
pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Iveta Arelkeviča, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 660,00 EUR (seši simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā, 

Rugāju novada sportistiem [..], apmaksājot avio biļetes uz Eiropas jauniešu čempionātu U-12/U-

18 un Eiropas kausu svarbumbu celšanā, Parīzē, Francijā. 

2. Finanšu līdzekļus ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 

izdevumu sadaļā 09.520. Rugāju sporta centrs. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.03.2019.  
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