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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

22.03.2019.                                                                                                    Nr. 107 

                                                                                                                       (protokols Nr. 3, 46.§) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam  

„Multisensorā “Brīnumu istaba” Eglainē” 

 

Izskatot Rugāju novada Eglaines pamatskolas 12.03.2019. iesniegumu (reģ.Nr.126/5.54) 

ar lūgumu atbalstīt sagatavoto sabiedriskā labuma projektu, iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) 

Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 

5.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”. Projekta „Multisensorā “Brīnumu istaba” Eglainē” kopējo attiecināmo 

izmaksu summa – 17803,01 EUR, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 

attiecināmajām izmaksām 1780,30 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit eiro 30 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; Biedrības „Balvu rajona partnerība” paziņojumu, ka izsludina atklāta 

konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu, 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”; MK 2015.gada 

13.oktobra noteikumiem Nr.590. „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” un Finanšu komitejas sēdes 15.03.2019. 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. Atbalstīt Rugāju novada Eglaines pamatskolas sagatavoto projektu „ Multisensorā 

“Brīnumu istaba” Eglainē”, iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 5.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”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām – 1780,30 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit eiro 

30 centi), un projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 

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

Šaicānei. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.03.2019.  
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