
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  

27.12.2019.                                                                                                  Nr. 384 

                                                                                                                     (protokols Nr. 15, 19.§) 

 

Par finansējuma piešķiršanu mēbeļu iegādei 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 

dividendes 10 000 EUR apmērā par 2016.gadu  (ieskaitītas norēķinu kontā 06.09.2019).  

Rugāju novada domē 25.11.2019. saņemts iesniegums Nr.01-10/541 (iereģistrēts 

06.12.2019. Nr.713/5.54) no SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” par finansējuma 

piešķiršanu mēbeļu iegādei (t.sk. uzgaidāmo telpu labiekārtošanai – krēslu, drēbju pakaramo 

iegādei un āra teritorijas labiekārtošanai ar soliņiem Balvos), kas sastāda 3864,00 EUR (bez 

PVN), pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 811,44 EUR un summa kopā (ar PVN) 4675,44 EUR 

(četri tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 44 centi). 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu un 7.punktu, kas  

nosaka, ka pašvaldībai ir autonomās funkcijas „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu” un „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, likuma par „Pašvaldību budžetiem” 

30.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā 

likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, 

samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu” 

un Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 12.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 

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

 

1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 4675,44 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit 

pieci euro 44 centi) no ieņēmumiem no dividendēm mēbeļu iegādei (t.sk. uzgaidāmo telpu 

labiekārtošanai – krēslu, drēbju pakaramo iegādei un āra teritorijas labiekārtošanai ar soliņiem 

Balvos (pielikums)). 

2. Veikt atbilstošus grozījumus Rugāju novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.  

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Rugāju novada domes galvenā grāmatvede 

Ilgona Šaicāne. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

30.12.2019.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


