
2012.09.20., (protokols Nr.15). 

2012.gada 20.septembra domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.15)

Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
4. Par projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni" 2.sējuma tulkošanai un tipogrāfijas 
izdevumiem.
6. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā.
7. Par izlīguma projekta izskatīšanu.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā" un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 17. septembra atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, 
Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 12 ģimenēm,
1.2. 01.09.2012. līdz 30.11.2012. – 18 ģimenēm
1.3. 01.08.2012. līdz 31.01.2013. – 1 ģimenei
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 3 personām,
2.2. 01.09.2012. līdz 30.11.2012. – 1 personai
2.3. 01.08.2012. līdz 31.01.2013. – 1 personai
2.4. 01.09.2012. līdz 28.02.2013. – 3 personām
3. Piešķirt GMI pabalstu no:
3.1. 01.09.2012. līdz 31.10.2012. – 1 personai Ls 40,00 mēnesī ,
3.2. 01.09.2012. līdz 30.09.2012. – 1 ģimenei Ls 44,67 mēnesī,
3.3. 01.09.2012. līdz 30.11.2012. – 2 ģimenēm Ls 76,33 mēnesī
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4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 6 personām Ls 220,00 apmērā.
5. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 5 personām Ls 250,00 apmērā.
6. Piešķirt materiālo pabalstu 1 personai Ls 10,00 apmērā.

2. §
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu

Rugāju novada domē 2012.gada 10.septembrī saņemts L. K.[..] iesniegums ar lūgumu:
1) piešķirt nosaukumu „Krēsliņi" zemes īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0204.
2) piešķirt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0204.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika 
konstatēts:
1. Ar Latgales apgabaltiesas Zv. notāres Ineses Bušas 2012.gada 30.augustā izsniegto mantojuma 
apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), secināms, ka L. K. lietošanā piešķirts zemes 
īpašums 10 ha platībā ar kadastra Nr. 3864 007 0204. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, L. K. kā minētā zemes 
īpašuma īpašniecei ir tiesības prasīt nosaukuma piešķiršanu.
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ēkas, kas atrodas uz 
zemes īpašums ar kadastra Nr. 3864 007 0204 ir P. K. īpašumā. Pamatojoties uz augstāk minēto 
pantu kadastra subjektam, tas ir, P. K. ir tiesības prasīt adreses piešķiršanu nevis L. K.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 17.septembra atzinumu, atklāti 
balsojot:

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0204 nosaukumu „Krēsliņi 1".
2. Atteikt piešķirt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0204.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

3. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Rugāju novada domē 2012.gada 20. septembrī saņemts Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas 
vadītāja Jāņa Ločmeļa iesniegumus, ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam 
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0012.
Zemes gabalam ar kadastra Nr. 3874 018 0012 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 



informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
ar kadastra Nr. 3874 018 0012 nostiprinātas Rugāju novada domei. Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis 
neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var 
ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija, atklāti balsojot: 

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 018 0012 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 018 0031 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no fizisko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302) uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601.

4. §
Par projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

1. Izskatot biedrības „Mēs paši" valdes priekšsēdētājas Ilzes Lesnieces iesniegumu ar lūgumu 
atbalstīt biedrības „Mēs paši" sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Rotaļu laukuma „Prieks 2" labiekārtošana" kopējā 
attiecināmo izmaksu summa ir Ls 1730,00 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit lati) un piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām Ls 173,00 (viens 
simts sešdesmit trīs lati), projekta „Benislavas etnogrāfiskā ansambļa galvas autu iegāde" kopējā 
attiecināmo izmaksu summa ir Ls 200,00 (divi simti lati) un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām Ls 20,00 (divdesmit lati).
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 



stratēģiju īstenošanas teritorijā" un finanšu komitejas sēdes 17.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot: 
PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Jānis Lesnieks,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Atbalstīt biedrības „Mēs paši" sagatavoto projektu „Rotaļu laukuma „Prieks 2" labiekārtošana" 
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
1.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– Ls 173,00.
1.3. Atbalstīt biedrības „Mēs paši" sagatavoto projektu „Benislavas etnogrāfiskā ansambļa galvas 
autu iegāde" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
1.4. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– Ls 20,00
1.5. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

2. Izskatot Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" valdes priekšsēdētājas Marutas Paideres 
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavotos projektus 
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Garaissilu 
kapsētas labiekārtošana" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 2500,00 un piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām Ls 250,00 (divi simti 
piecdesmit lati), projekta „Peldvietas izveide un labiekārtošana Skujetniekos" kopējā attiecināmo 
izmaksu summa ir Ls 1890,00 un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām Ls 189,00 (viens simts astoņpadsmit deviņi lati).
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un finanšu komitejas sēdes 17.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot:



PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Jānis Lesnieks, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Maruta Paidere, 

Rugāju novada dome nolemj:
2.1. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Garaissilu kapsētas 
labiekārtošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– Ls 250,00.
2.3. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Peldvietas izveide un 
labiekārtošana Skujetniekos" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā".
2.4. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– Ls 189,00.
2.5. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

3. Izskatot Rugāju novada domes Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes iesniegumu ar 
lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) 
Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Latviešu tautu tērps – Dziesmu un Deju svētku 
neatņemama sastāvdaļa" attiecināmo izmaksu summa – Ls 2495,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 
523,95, kopējās projekta izmaksas Ls 3018,95, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām Ls 249,50 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas Ls 
523,95, kopā Ls 773,45 (septiņi simti septiņdesmit trīs lati 45 santīmi, projekta „Muzikālas mini 
studijas izveide Rugāju tautas namā" attiecināmo izmaksu summa – Ls 1995,00, neattiecināmās 
izmaksas – Ls 418,95, kopējās projekta izmaksas Ls 2413,95, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām Ls 199,50 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas 
Ls 418,95, kopā Ls 618,45 (seši simti astoņpadsmit lati 45 santīmi).
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 



pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un finanšu komitejas sēdes 17.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Latviešu tautu tērps – Dziesmu un Deju 
svētku neatņemama sastāvdaļa" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā".
3.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls 
249,50 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas - Ls 523,95.
3.3. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Muzikālas mini studijas izveide Rugāju 
tautas namā" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
3.4. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls 
199,50 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas- Ls 418,95.
3.5. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

4. Izskatot biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" valdes priekšsēdētājas Anitas 
Stalidzānes iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" 
sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 
projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns" tālāka rekonstrukcija tā 
darbības nodrošināšanai un stiprināšanai" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 2500,00 (divi 
tūkstoši pieci simti lati) un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām Ls 250,00 ( divi simti piecdesmit lati), projekta „Hokeja kluba 
„Lazdukalns" sporta inventāra uzglabāšanas telpas remonts" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 
Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati) un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
attiecināmajām izmaksām Ls 250,00 ( divi simti piecdesmit lati), projekta „Mājražotāju, amatnieku 
un individuālā darba veicēju pulcēšanās un darbošanās telpas „Zem viena jumta" vienkāršota 
rekonstrukcija" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 10000,00 (desmit tūkstoši lati) un piešķirt 
līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām Ls 1000,00 ( viens tūkstotis 
lati).
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un finanšu komitejas sēdes 17.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" sagatavoto projektu 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns" tālāka rekonstrukcija tā darbības 
nodrošināšanai un stiprināšanai" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā".
4.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– 250,00 Ls.
4.3. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" sagatavoto projektu „Hokeja kluba 
„Lazdukalns" sporta inventāra uzglabāšanas telpas remonts" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) 
Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā".
4.4. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– 250,00 Ls.
4.5. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" sagatavoto projektu „Mājražotāju, 
amatnieku un individuālā darba veicēju pulcēšanās un darbošanās telpas „Zem viena jumta" 
vienkāršota rekonstrukcija" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā".
4.6. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– 1000,00 Ls.
4.7. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.



5. Izskatot biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" valdes priekšsēdētājas Anitas 
Stalidzānes iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" 
sagatavoto projektu iesniegšanai V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā", programmas 
„Jaunatne darbībā" 1.apakšprogrammā – Jaunatne Eiropai, projektu veids 1.2. – Jauniešu 
iniciatīvas, kur projekta „Mācos pats un mācu citus!" kopējā izmaksu summa ir Ls 3000,00 (trīs 
tūkstoši lati) un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 150,00 ( viens simts piecdesmit lati) 
apmērā.
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; un finanšu 
komitejas sēdes 17.09.2012. atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" sagatavoto projektu „Mācos pats un 
mācu citus!" iesniegšanai programmas „Jaunatne darbībā" 1.apakšprogrammā – Jaunatne Eiropai, 
projektu veids 1.2. – Jauniešu iniciatīvas.
5.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu – Ls 150,00.
5.3.Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

6. Izskatot Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes prāvesta Oļģerta Misjūna 
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes sagatavoto 
projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta 
„Augustovas baznīcas vizuālā atjaunošana" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 2500,00 Ls, 
neattiecināmās izmaksas 21% PVN 527,19,draudzes saziedotie līdzekļi Ls 10,41 kopējās projekta 
izmaksas 3037,59 Ls, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 40% apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām 1000,00 Ls (viens tūkstotis lati), un projekta neattiecināmās izmaksas 527,19 Ls, kopā 
1527,19 Ls.
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 



noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Atbalstīt Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes sagatavoto projektu 
„Augustovas baznīcas vizuālā atjaunošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā".
6.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
– 1000,00 Ls, un projekta neattiecināmās izmaksas - 527,19 Ls.
6.3. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.
7. Izskatot Rugāju novada domes Sporta centra vadītāja Laura Krēmera iesniegumu ar lūgumu 
atbalstīt Rugāju novada domes sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Aprīkojuma iegāde sporta centrā" attiecināmo izmaksu 
summa – Ls 2500,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 525,00, kopējās projekta izmaksas Ls 3025,00, 
piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām Ls 250,00 un PVN 21% apmērā,
kā projekta neattiecināmās izmaksas Ls 525,00, kopā Ls 775,00 (septiņi simti septiņdesmit pieci 
lati).
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", atklāti balsojot:



PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Aprīkojuma iegāde sporta centrā" 
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
7.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls 
250,00 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas - Ls 525,00.
7.3. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

8. Izskatot Rugāju novada vidusskolas Ineses Feldmanes iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Rugāju 
novada domes sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas 
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Atmiņu albuma „Es stāstu par savu skolu" izveidošana 
un digitalizācija" attiecināmo izmaksu summa – Ls 1374,63, neattiecināmās izmaksas – Ls 288,67, 
kopējās projekta izmaksas Ls 1663,30, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām Ls 137,46 un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas Ls 288,67, kopā Ls
426,13.
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 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā", atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Iveta Arelkeviča, Jānis Lesnieks, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Inese Feldmane,



Rugāju novada dome nolemj:
8.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Atmiņu albuma „Es stāstu par savu skolu"
izveidošana un digitalizācija" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā".
8.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 137,46 
Ls un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas – 288,67 Ls.
8.3. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto līdzekļu 
fonds" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

5. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni" 2.sējuma tulkošanai un

tipogrāfijas izdevumiem

2012.gada 12.septembrī Rugāju novada domē tika saņemts nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni" 
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi) apmērā grāmatas 
„Sibīrijas bērni" 2.sējuma tulkošanu angļu valodā un daļēju tipogrāfijas izdevumu segšanu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un 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, ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2012.gada 17.septembra atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni" grāmatas „Sibīrijas bērni" 
2.sējuma tulkošanai angļu valodā un daļēju tipogrāfijas izdevumu segšanai Ls 500,00 (pieci simti 
lati, 00 santīmi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Pārējie sporta un kultūras 
pasākumi" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

6. §
Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā

Izskatot Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes iesniegumu ar lūgumu izveidot 
štata vienību pavārs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka, ka
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt pašvaldības darbinieku atlīdzību, ņemot vērā Rugāju novada domes 18.03.2010. noteikumu 
„Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 1.4. punktu, kas 
nosaka, ka amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un izmaiņas tiek 



noteiktas ar domes lēmumu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 17.septembra atzinumu, 
atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, 
Andrejs Stepāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā: izveidot amata 
vienību pavārs (profesijas kods 5120 02) nosakot mēnešalgu Ls 200,00 (divi simti lati, 00 santīmi) 
vienai amata slodzei.

7. §
Par izlīguma izskatīšanu

Rugāju novada domē 2012.gada 14.septembrī saņemts SIA „Vides pakalpojumu grupas" izlīguma 
projekts Balvu rajona tiesas lietā Nr. C09015012, kurš paredz Rugāju novada domei par pienākumu 
līdz 2012.gada 28.septembrim samaksāt samazināto līgumsoda summu LVL 5 000 (pieci tūkstoši un
00 santīmu) apmērā ar pārskaitījumu uz kādu no SIA „Vides pakalpojumu grupa" norēķinu kontu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi un ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2012.gada 17.septembra atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rita 
Krēmere, Andris Leons, Rasma Zuša, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – 2 deputāti: Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izlīgumu ar SIA „Vides pakalpojumu grupa" un līdz 2012.gada 28.septembrim veikt 
pārskaitījumu LVL 5 000 (pieci tūkstoši un 00 santīmu) apmērā uz SIA „Vides pakalpojumu grupa" 
norēķinu kontu.
2. Atsaukt pretprasību Balvu rajona tiesā lietā Nr. C09015012 pret SIA „Vides pakalpojumu grupa".


