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                                                                                                                         (protokols Nr. 1, 3.§) 

 

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 Rugāju novada domes 

2019. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 11 “Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās 

iepirkumu komisijas sastāvā” par piekto komisijas locekli tika ievēlēta Līga Šustova. 2020. gada 

6. janvārī tika saņemts Līgas Šustovas iesniegums (iereģistrēts 06.01.2020 ar numuru 6/5.54) ar 

lūgumu izslēgt no Iepirkumu komisijas locekles 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 Diānu Burku.  

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, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2020. gada 14. janvāri izslēgt Līgu Šustovu, personas kods [..], no Pastāvīgās 

iepirkumu komisijas sastāva.  

 

2. Ar 2020. gada 14. janvāri ievēlēt Diānu Burku, personas kods [..], Pastāvīgās 

iepirkumu komisijas sastāvā par komisijas locekli.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

10.01.2020.  
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