19.05.2011., protokols Nr.10
1. Par Rugāju novada izglītojamo apbalvošanas par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā
un sabiedriskajās aktivitātēs Nolikuma apstiprināšanu.
2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā" pieņemšanu.
4. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
5. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" precizēšanu.
6. Par zemes gabalu nomu.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
8. Par grozījumiem un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā
Nr.19 „Par zemi zemes reformas pabeigšanai".
9. Par grozījumiem Rugāju pagasta padomes 2006.gada 14.septembra lēmumā Nr.1 „Par
Latgales reģionālā atbalsta centra pret vardarbību izveidi Rugājos".
10.Par nekustamā īpašuma sadali.
11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kaktusiņš".
12.Par Rugāju novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
13.Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Par
Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu""pieņemšanu.
14.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam „Lāčukalns".
15.Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pūpolīši"pārdošanu.
16.Par nekustamā īpašuma "Upmalas skola"atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
17.Par nekustamā īpašuma "Vītolaine" atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18.Rugāju novada izglītojamo 2010./2011.m.g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu
19.Par finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes "Taureņu vasara" bērniem ar īpašām
vajadzībām.
20.Par Latvijas mednieku festivāla rīkošanu Rugājos.
21.Par ikgadējā atvalinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei.

1. §
Par Rugāju novada izglītojamo apbalvošanas par sasniegumiem mācībās, interešu
izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs Nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība atbalsta izglītojamo
piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada izglītojamo apbalvošanas par sasniegumiem mācībās, interešu
izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs Nolikumu (pielikumā).

2. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1. daļas 7.punktu, 21.panta 1. daļas 27.punktu,
Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikkumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un novada veselības un
sociālo jautājumu komitejas 2011.gada 16. maija sēdes atzinumu,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no
1.1. 01.05.2011.līdz 31.10.2011. -- 23 ģimenēm;
1.2. 01.04.2011.līdz 30.09.2011. – 4 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no

2.1. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. – 7 personai
2.2. 01.04.2011.līdz 31.03.2012. – 1 personai
2.3. 01.05.2011.līdz 31.10.2011. – 5 personām
2.4. 01.05.2011.līdz 31.07.2011. – 1 personai
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no
3.1.01.04.2011. līdz 30.09.2011. – 2 ģimenēm
3.2.01.05.2011. līdz 31.10.2011. - 6 ģimenēm
3.3.01.05.2011. līdz 31.04.2012. – 1 ģimenei
3.4.. 01.05.2011 līdz 31.07.2011 - 1. ģimenei.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no
4.1. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. – 2 personām
4.1.01.04.2011. līdz 31.03.2012. – 3 personām.
5. Piešķirt GMI pabalstu no
5.1. 01.05.2011. līdz 31.05.2011. – 1 ģimenei, 1 personai – mēnesī 230,0 lati;
5.2. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. -3 ģimenēm un 2 pers. - kopējā summa mēnesī 352,93 lati
5.3. 01.05.2011. līdz 31.07.2011.-3 ģimenēm - mēnesī kopā 280,00 lati
5.4. 01.04.2011. līdz 30.09.2011 – 1 personai – 40,00 mēnesī lati.
6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem – 6 personām, kopējā summa 245,0 lati
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu – 2 personām – kopējā summa 200,0 lati
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 2 personām, - 100, 0 lati;
9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 1 personai, 25,0 lati;
10. Piešķirt brīvpusdienas no 01.05.2011.-31.05.2011 – 1 skolniekam.

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību" 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas.
Pabalstu saņēmēju un trūcīgas ģimenes vai trūcīgas personas statusa saņēmēju saraksti atrodas
Rugāju novada sociālajā dienestā.

3. §
Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"" pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības
pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, veselības un sociālo jautājumu komitejas
2011.gada 16.maija sēdes atzinumu,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.6/2011 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/
2010 "Par sociālajiem pabalstiem Rugāju novadā" projektu (pielikumā).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/
2010 "Par sociālajiem pabalstiem Rugāju novadā" paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)
4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte", mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā
Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna pagasta pārvaldē, ja VARAM atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM
mēneša laikā nav saņēmusi.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".

4. §
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

Izskatot Intara Jaundžeikara, personas kods ******, 2011.gada 21.aprīļa iesniegumu piešķirt
dzīvokli Skujetniekos Liepu ielā 4, dzīv.16, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta
27.punkta , kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām" 5.panta 1.daļu, 4. daļu
un 6.punktu, Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2010 „Par
sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un novada
veselības un sociālo jautājumu komitejas 2011.gada 16. maija atzinumu,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Slēgt īres līgumu ar Intaru Jaundžeikaru, personas kods ********, par sociālā dzīvokļa
izīrēšanu Skujetniekos Liepu ielā 4, dzīvoklis Nr.16.
5.§
Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" precizēšanu

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 45.panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus un LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumu „Par saistošajiem noteikumiem", kurā norādītas neprecizitātes
saistošajos noteikumos,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Rugāju novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā".
2. Apstiprināt Rugāju novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2011
„Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" jaunā redakcijā (pielikumā).
3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte" un izlikt
redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".
Pielikumā: Rugāju novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Rugāju novadā" uz 5 lapām.

6.§
Par zemes gabalu nomu.

1.Izskatot Lonijas Melnaces personas kods ****** , dzīvo *******, 2011.gada 16. maija
iesniegumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0150 -3,0 ha platībā, kas
atrodas Lazdukalna pagasta Zirgusalā, izskatot Aigara Vilciņa personas kods ******* , dzīvo
*******, 2011.gada 5. maija iesniegumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007
0425 -12,2 ha platībā, kas atrodas Lazdukalna pagasta Stērniekos un pamatojoties uz 1994.gada
19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru
18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura
tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, kā arī ņemot vērā to, ka
uz iepriekšminētā zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas , saimniecisko jautājumu
komitejas 2011.gada 16. maija atzinumu,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar Loniju Melnaci, personas kods ******, dzīvo *****, par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 3864 002 0150– 3,0 ha
iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (pielikums Nr.1), kas ir šī
lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Slēgt nomas līgumu ar Aigaru Vilciņu, personas kods ******, dzīvo
*********, par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 3864 007 0425– 10,2 ha iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kartes (pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3. Zemes nomas līgumus slēgt uz 10 gadiem.
4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Izskatot un izvērtējot: Aijas Kindzules personas kods ******** , dzīvo, 2011.gada 21.aprīļa
iesniegumu un Veltas Vilciņas, personas kods ******, dzīvo, 2011.gada 19. aprīļa iesniegumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0223 - 6,9 ha platībā, kas atrodas
Lazdukalna pagasta Mastarīgā, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko
palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk
kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 16. maija
atzinumu,

atklāti balsojot PAR – 9 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Andris
Leons, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – 1 deputāts (Andrejs Stepāns) ATTURAS – 2 deputāti (Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks),
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar Aiju Kindzuli, personas kods, dzīvo, par pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 3864 007 0223– 6,9 ha iznomāšanu saskaņā
ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (pielikums Nr.3), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4 .Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
7.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Izvērtējot Ivara Toka personas kods ***** , dzīvo *******, 05.05.2011 iesniegumu izbeigt
lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0181 , kurš viņam nekad
nav bijis pieprasīts lietošanā unVZD Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes biroja 06.05.2011 epasta vēstuli par LZIR neiekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām,
kura nezināmu apstākļu pēc netika iekļauta datu atlasē un nosūtīta novadam lēmuma pieņemšanai
par lietošanas tiesību izbeigšanu līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes
robežu plāns un līdz 2010.gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, saskaņā ar Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1
daļu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"4. panta 3.daļu, pamatojoties uz
likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums"
25.panta pirmās daļas 3. punktu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"4.panta
trešo daļu, saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 16. maija sēdes atzinumu,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt Ivaram Tokam, personas kods *******, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju novada
Lazdukalna pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3864 010 0181 – 2,4 ha platībā
ar 2011.gada 20.jūniju.
1.1.Zemes vienība piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
1.2.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)
8. §
Par grozījumiem un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā
Nr.19 „Par zemi zemes reformas pabeigšanai"
Ziņo A. Leons
Izskatot VZD 2011.gada 06.maija iesniegumu Nr.10- 02/37935-1/1 „Par izmaiņām sēdes
protokolā", pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu,
kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus par likumā paredzētajiem gadījumiem,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1.Precizēt 2011.gada 21.aprīļa sēdes lēmuma (prot. Nr.8; 19. §) „Par zemi zemes reformas
pabeigšanai" 3.punktā zemes vienības kadastra numuru uz 3874 010 0125.
9. §

Par grozījumiem Rugāju pagasta padomes 2006.gada 14.septembra lēmumā Nr.1 „Par
Latgales reģionālā atbalsta centra pret vardarbību izveidi Rugājos"
Izskatot Nodibinājuma Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles" 2011.gada 03.maija
iesniegumu Nr.01-7/123 „Par izmaiņām sēdes protokolā", pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz kadastrālās uzmērīšanas datiem, izdarīt grozījumus Rugāju pagasta padomes
2006.gada 16.septembra lēmuma (prot.Nr.9; 1.& ) 3. punktā, nosakot, ka Latvijas Bērnu fondam
nomā uz 25 gadiem nodotās zemes vienības ar kadastra numuru 3874 012 0650 platība ir 5,18 ha.
10.§
Par nekustamā īpašuma sadali
Izskatot Zigmāra Vasiļuka, personas kods *****, dzīvo *****, 2011.gada 12. maija iesniegumu
par zemes gabala ar kadastra Nr.3874 006 0092 atdalīšanu no īpašuma "Upesmalā", un piešķirt
nosaukumu "Upesmalā-1", Natālijas Višņakovas, personas kods ******, dzīvo *****,
2011.gada 28. aprīļa iesniegumu par zemes gabala ar kadastra nr.3874 012 0078 atdalīšanu no
īpašuma "Ogaņok" un jauna nosaukuma "Ogaņok -1" piešķiršanu, Veras Saidānes, personas
kods *****, dzīvo *****, 2011.gada 18.maija iesniegumu no īpašuma "Upesgrīvas" atdalīt
zemes gabalu ar kadastra nr.3874 012 0440 – 2,3 ha platībā un piešķirt nosaukumu "Upesgrīvas 2", LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada
1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kura
nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 14.pantu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumiem
Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma „Upesmalā", kadastra Nr.3874 006 0090, atdalīt vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0092- 7,3 ha platībā.
1.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 006 0092 piešķirt nosaukumu
„Upesmalā-1".
1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0092 noteikt lietošanas mērķi –
mežsaimniecības vajadzībām (0201).
2. No nekustamā īpašuma „Ogaņok", kadastra Nr.3874 012 0078, atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0078- 3,6 ha platībā.
2.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 012 0078 piešķirt nosaukumu
„Ogaņok 1".
2.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0078 noteikt lietošanas mērķi –
mežsaimniecības vajadzībām(0201).
3. No nekustamā īpašuma „Upesgrīvas", kadastra Nr.3874 012 0440, atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0440 – 2,3 ha platībā.
3.1. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 012 0440 piešķirt nosaukumu
„Upesgrīvas-2".
3.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0440 noteikt lietošanas mērķi –
lauksaimniecības vajadzībām(0101)

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kaktusiņš"
Izskatot Pētera Everta, personas kods ******, dzīvo *****, 2011.gada 13.maija
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kaktusiņš" sadali pēc zemes ierīcības projekta
izstrādes, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu "Par pašvaldībām" 21. panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
noteikumi" 19. punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma
dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas
domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta
likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo
īpašuma, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot
aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā
patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura
atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram
atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", Rugāju novada dome,
atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA Latvijas Valsts mērnieks izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Kaktusiņš" (Rugāju pagasts,Rugāju novads)
1.2. Sadalīt zemes vienību ar kadastra 3874 012 0716 9,39 ha platībā 2 zemes vienībās.
1.3. Paliekošajai zemes vienībai 3874 012 0716 (platība 2,81 ha),uz zemes vienības atrodas
2. ēkas, saglabāt esošo nosaukumu „Kaktusiņš" un esošo lietošanas mērķi-

lauksaimniecības vajadzībām (0101) un noteikt šādus apgrūtinājumus:
3.1. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo
spriegumu līdz 20 Kv- 0,15 ha,
3.2. 150301- ceļa servitūta teritorija – 0,10 ha,
3.3. 110401 - regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija- 0,41 ha,
3.4. 11020102- Vārnienes upes aizsargjoslas teritorija – 2,03 ha,
3.5. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo
spriegumu līdz 20 Kv- 0,13 ha,
3.6. 14020101- aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli- 1,57 ha,
3.7. 160801- aizsargjoslas teritorija ap kapsētu- 0,30 ha.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai (platība 6,58 ha) piešķirt nosaukumu „Kaktusiņš 1", noteikt
lietošanas mērķi-lauksaimniecības vajadzībām un noteikt šādus apgrūtinājumus:
4.1. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo
spriegumu līdz 20 Kv- 0,17 ha,
4.2. 11020102- Vārnienes upes aizsargjoslas teritorija – 5,85 ha,
4.3. 110402- regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija- 0,69 ha,
4.4. 14020101- aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli- 2,86 ha,
4.5. 160801- aizsargjoslas teritorija ap kapsētu- 1,96 ha.
5. 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).
12. §
Par Rugāju novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka dome var apstiprināt
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko
un gada publisko pārskatu, atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,

NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi:
1.1.pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1 678 980, izdevumos Ls 1 808 998, aizņēmumus Ls
302 412, aizņēmumu atmaksu Ls 31 650 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 383
347;
1.2.speciālā budžeta ieņēmumos Ls 57 429 apmērā, izdevumos Ls 54 390, ilgtermiņa saistību
(finanšu līzinga) atmaksu Ls 8 920 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 925;
1.3.ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos Ls 535 un izdevumos Ls 535;
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2010.gada pārskatu.
13. §
Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Grozījumi Rugāju novada domes 27.01.2011. Saistošajos
noteikumos Nr. 4/2011 "Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu"" pieņemšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, atklāti
balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.7/2011 projektu „Grozījumi Rugāju novada domes
27.01.2011. Saistošajos noteikumos Nr.4/2011 "Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.7/2011 uz 1 lapas.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam „Lāčukalns"
Ziņo R. Krēmere
Izskatot Rugāju novada bāriņtiesas 2011.gada 11. maija iesniegumu par nekustamā

īpašuma „Lāčukalns"parāda dzēšanu nepilngadīgajiem mantiniekiem Līgai Šmagrei, Jurģim
Šmagrim, Mārcim Šmagrim, kas uzkrājies līdz mantojuma saņemšanas brīdim, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta 3.daļu, kas nosaka,
ka pašvaldības budžetos ieskaitāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistītās kavējuma
naudas un soda naudas šā panta 1.daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības,
likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos, finanšu komitejas 2011.gada 16.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Lāčukalns" (kadastra Nr.3864
008 0300) 383,17 lati (trīs simti astoņdesmit trīs lati 17 santīmi), t.sk. soda nauda 110,01 lati.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pūpolīši" pārdošanu
Ar 27.01.2011. Rugāju novada domes lēmumu (prot.Nr.4, 10.1.§ ) „Par nekustamā
īpašuma „Pūpolīši" atsavināšanas ierosinājumu" tika atļauts nodot izsolē domei piederošo
nekustamo īpašumu „Pūpolīši" ar kadastra numuriem 3874 012 0250, 3874 011 0082,Lubānas ielā
9, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 3,4066 ha platībā.
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums" 4.panta 4.daļas
4.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.
Pamatojoties uz likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās
mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās
personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā
no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma
līgumu par nosacīto cenu.

Uz nekustamā īpašuma „Pūpolīši" atrodas Antrai Babrei piederošas ēkas. Šādu ēku esamību
apliecina atzīme zemesgrāmatu apliecībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbībās, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4.punktu,
44.panta 4.daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai
personai piedeosās ēkas, var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašniekam, 2009. gada
29.aprīlī noslēgtajiem Zemes nomas līgumu Nr. 10-3/62 un 2009.gada 29. aprīlī noslēgto Zemes
nomas līgumu Nr. 10-3/63, un 2011. gada 14.janvāra Antras Babres iesniegumu,
Rugāju novada dome
atklāti balsojot Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta
Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt domes 2011. gada 27.janvāra lēmumu (prot.Nr.4, 10.1.§ ) „Par nekustamā īpašuma
„Pūpolīši" atsavināšanas ierosinājumu" par spēkā neesošu un izsoli nerīkot.
2. Pārdot nekustamo īpašumu „Pūpolīši", kadastra numurs 3874 012 0250, Antrai Babrei,
personas kods *******, par nekustamā īpašuma vērtētāju noteikto cenu : Ls 1400,0.
16. §
Par nekustamā īpašuma "Upmalas skola"atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību
finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Publiskas

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti par nekustamā,

atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Upmalas skola" ar kadastra Nr.3874 019 0128,
kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 7880 (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit
lati).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (Pielikums Nr1).
5. Uzdot organizēt izsoli Rugāju novada domes Izsoles komisijai.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Upmalas skola" izsoles noteikumi uz 5 (piecām) lapām.
17. §
Par nekustamā īpašuma "Vītolaine" atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo R. Krēmere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību
finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā

īpašuma atsavināšanu un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Finanšu komitejas sēdes
2011.gada 19.maija atzinumu,atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Vītolaine" ar kadastra Nr.3864 008 0305, kas
atrodas Vītolu ielā 5, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 1 880 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit
lati).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (Pielikums Nr1).
5. Uzdot organizēt izsoli Rugāju novada domes Izsoles komisijai.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Vītolaine" izsoles noteikumi uz 5 (piecām) lapām.

18. §
Par Rugāju novada izglītojamo 2010./2011.m.g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Rugāju novada izglītojamo apbalvošanas
par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs Nolikuma, finanšu
komitejas 2011.gada 19. maija sēdes atzinumu,atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,

NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada izglītojamo 2010./2011.m.g. naudas balvu apjomu:

Izglītojamo darbības jomas

Skola

Naudas balvu
apjoms Ls

Mācību sasniegumi – vidējais vērtējums 7 balles un vairāk

Mācību sasniegumi – vidējais vērtējums 8 balles un vairāk

Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskās konferences

Konkursi, projekti, skates, sacensības

Individuālie sasniegumi

Rugāju novada v-skola

-

170

-

Eglaines pamatskola

-

-

100

Rugāju novada v-skola

-

150

-

Eglaines pamatskola

-

-

150

Rugāju novada v-skola

-

600

-

Eglaines pamatskola

-

-

35

Rugāju novada v-skola

-

280

-

Eglaines pamatskola

-

-

84

Rugāju novada v-skola

-

60

-

Eglaines pamatskola

-

-

70

-

1260

-

-

-

439

KopāRugāju novada v-skola
Eglaines pamatskola

2138
Rugāju Sporta centrs
Pavisam kopā

180

-

-

2318

19. §
Par finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes “Taureņu vasara” bērniem ar īpašām
vajadzībām
Izskatot nometnes vadītājas Līgas Kravales 2011.gada 17.maija iesniegumu par līdzfinansējumu
bērnu nometnes „Taureņu vasara”, kas notiks šī gada 12.līdz 22.jūnijam, 14 Rugāju novada
bērniem ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību” 21.panta 27.punktu, kas
nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:

Piešķirt līdzfinansējumu Latvijas Bērnu Fonda fiansētajai bērnu nometnei “Taureņu vasara”
Rugāju novada 14 bērniem ar īpašām vajadzībām – kopējā summa 350,0 Ls (trīs simti piecdesmit
lati)
20. §
Par Latvijas mednieku festivāla rīkošanu Rugājos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,atklāti balsojot
Par: 12 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Rīkot Latvijas mednieku festivālu “Minhauzens 2011” Rugāju novada Rugājos no 2011.gada
5.līdz 7.augustam.
21. §
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu
atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, Rugāju novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.3.punktu, domes priekšsēdētājas
R. Krēmeres 2011.gada 18. maija iesniegumu,atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra
Kapteine, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns,
Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās
Rita Krēmere,
Rugāju novada dome nolemj :
Piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
atlikušo daļu 17 kalendāra dienas no 2011.gada 1. jūnija līdz 2011.gada 17. jūnijam (iesk.) par
nostrādāto laika periodu no 01.11.2009 – 31.10.2010.

