17.10.2013., (protokols Nr.13).
Rugāju novada domes 17.10.2013. sēdes lēmumi (protokols Nr.13)
Darba kārtība:
1.
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2.
Par pašvaldības zemes nomu.
3.
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
4.
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 .
5.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0447.
6.
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri.
7.
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
8.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētas labiekārtošanai.
9.
Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izdevumu atvieglošanu.
10. Par papildus finansējuma nodrošinājumu projektam.
11. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales
kārtību.
12. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšas obligātajām iemaksām sadalījumu
2013.gada septembrim – novembrim.
13. Par papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei Rugāju novada pašvaldības izglītības
iestādēm sadalījumu.
14. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumā „Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes
centra būvniecības 2.kārtai”.
15. Par Rugāju novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.
16. Par Rugāju novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par noteikumu „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
18.
19.

Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā” apstiprināšanu.
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei.

Administrācijas nolikums
Dokumentu aprite
Kārtības noteikumi
Merķdot. Sadales Kartiba

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
S.Kapteine
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 ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 36 ģimenēm;
1.2. 01.09.2013. līdz 30.11.2013. – 9 ģimenēm;
1.3. 01.09.2013. līdz 28.02.2014. – 1 ģimenei;

1.4. 01.10.2013. līdz 31.03.2014. – 2 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.09.2013. līdz 30.11.2013. – 4 personām;
2.2. 01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 8 personām;
2.3. 01.10.2013. līdz 31.01.2014. – 1 personai;
2.4. 01.09.2013. līdz 28.02.2014. – 5 personām;
2.5. 01.10.2013. līdz 31.03.2014. – 3 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1. 01.10.2013. līdz 31.03.2013. – 3 personām;
3.2. 01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai;
3.3. 01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 3 ģimenēm;
3.4. 01.10.2013. līdz 31.03.2014. – 2 ģimenēm.
4. Piešķirt GMI pabalstu no 01.10.2013. līdz 31.12.2013. 3 ģimenēm –Ls 240,22 mēnesī kopā.
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai35 personām Ls 1091,50 apmērā.
6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.
8. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 61,50 apmērā.
9. Piešķirt dzīvokļa (malkas)pabalstu 4 personām Ls 100,00.
10. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 4 personām.
11. Piešķirt brīvpusdienas ar 2013.gada oktobri 1 tehnikuma audzēknei.

2. §
Par pašvaldības zemes nomu
S.Kapteine, A.Leons
1. Rugāju novada dome izskatīja A. R.[..] 24.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.478) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3864 006 0145 – 3.30 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.12. 3& 2.1.15. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika
izbeigtas lietošanas tiesības A. R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0145 – 3,30 ha platībā. Likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otrā daļa nosaka, ka
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3864 006 0145 ir neapbūvēta.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāka kā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. R.[..] par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0145 – 3,30 ha platībā
iznomāšanu.
1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Rugāju novada dome izskatīja E. Š.[..] 26.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.480) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0117 – 1,40 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 15.09.2008. Rugāju novada domes
lēmumu Nr.9. 17&.2.p. „Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0117 ir Rugāju novada
pašvaldībai piekrītoša zeme.

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0117 ir neapbūvēta.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāka kā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu arE. Š. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0117 – 1,40 ha platībā iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

3. Rugāju novada dome izskatīja Ā. F. [..] 22.08.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.404) ar lūgumu iznomāt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0308 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 – kopā 1.4 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 15.09.2008. Rugāju novada domes
lēmumu Nr.9. 17&.2.p. „Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0308 un zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0308 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 ir neapbūvētas.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāka kā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu arĀ. F. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0308
– 0,60 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0310 – 1,00 ha platībā iznomāšanu.
3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
3.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
4. Rugāju novada dome izskatīja V. V. [..] 10.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.498.) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0258 – 0,04 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 20.08.2009. Rugāju novada domes
lēmumu Nr.6. 5& „Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0258 ir Rugāju novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0258 ir apbūvēta.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, kuru 7. punkts nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: – 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības, un Saimniecisko jautājumu komitejas 17.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu arV. V. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0258
- 0,04 ha platībā iznomāšanu.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. §
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Lonijas Melnaces 17.10.2013.
iesniegumu (iereģistrēts Nr.509) ar lūgumu ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006
0145 –3,3 ha platībā.
Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2 punkts nosaka, ka
pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārda. Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas astotais punkts paredz, ka valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatās par pamatu ir pašvaldības domes lēmums par zemes piederību vai piekritību.
Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons,
Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Ieskaitīt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006
0145 – 3,30 ha platībā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesu namā
( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

4. §
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0189
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome saņēma iesniegumu (iereģistrēts 16.10.2013, Nr.507) no V. B. [..] ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 nosaukumu “Pokratiņa” un adresi - “Pokratiņa”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Rugāju novada dome ir zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 un ēku tiesiskais valdītājs.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3874 018 0189 ir apbūvēta, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un saimniecības ēkas.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu
vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.daļa, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, 2.punkts un 28.punkts norāda, ka Lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 2.3.novads; 2.5.novada pagasts; 2.6. ciems; 2.7. iela; 28.3. līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; un
Saimniecisko jautājumu komitejas 17.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese
Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju
novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirtzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 nosaukumu “Pokratiņa”.
2. Piešķirtzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0189, uz kura atrodas ēkas, adresi - “Pokratiņa”, Rugāju
pagasts, Rugāju novads, LV-4570.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. §
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienībaiar kadastra apzīmējumu 3874 012 0447
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome saņēma iesniegumu (iereģistrēts 14.10.2013, Nr.501) no P. L. [..] ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 012 0447 nosaukumu - “Liepu iela 2” un noteikt lietošanas mērķi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem P. L. ir zemes un ēku tiesiskais valdītājs.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0447 ir apbūvēta, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un trīs saimniecības ēkas.
3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu
vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.daļa, 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 noteikumu 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas
17.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirtzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0447 nosaukumu “Liepu iela 2”.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0447 zemes lietošanas mērķi: 0601- vienģimenes un divģimeņu
dzīvojamo māju apbūve.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

6. §
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri
S.Kapteine, A.Leons
1. Rugāju novada dome izskatīja J. E. 12.09.2013. [..] iesniegumu (iereģistrēts Nr.460) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Liepu ielā 6
dz.8, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
Ņemot vērā to, ka:
1) dzīvojamā telpa Liepu ielā 6 - 8, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 34,1 m 2 ir
Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts
nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
2) likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var
nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam ir dzīvojamās
telpas īres līgums.
Ņemot vērā augstāk minēto un Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra lēmumu „Par īres maksas samazināšanu
pašvaldības dzīvokļos” (protokols Nr.1, 17.paragrāfs), kas paredz, ka maksa par kvadrātmetru mēnesī daļēji labiekārtotos dzīvokļos ir
Ls 0,10 (nulle lati un 10 santīmi), pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums
noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas un 2013.gada 10.oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons,
Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. E. [..] par dzīvokļa Liepu ielā 6 dz. 8, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads, īri, nosakot īres maksu Ls 3,41 (trīs lati un 41 santīms) mēnesī.
1.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.
2. Rugāju novada dome izskatīja T. Š. 10.10.2013. [..] iesniegumu (iereģistrēts Nr.496) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Liepu ielā 6
dz.10, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
Ņemot vērā to, ka:
1) dzīvojamā telpa Liepu ielā 6 - 10, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, ar kopējo platību 52,1 m 2 ir
Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
2) likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmo daļu, kas paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var
nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam ir dzīvojamās
telpas īres līgums.
Ņemot vērā augstāk minēto un Rugāju novada domes 2009.gada 19.novembra lēmumu „Par īres maksas samazināšanu
pašvaldības dzīvokļos” (protokols Nr.1, 17.paragrāfs), kas paredz, ka maksa par kvadrātmetru mēnesī daļēji labiekārtotos dzīvokļos ir
Ls 0,10 (nulle lati un 10 santīmi), pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums

noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas un 2013.gada 10.oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons,
Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar T. Š.[..] par dzīvokļa Liepu ielā 6 dz. 10, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads, īri, nosakot īres maksu Ls 5.21 (pieci lati un 21 santīms) mēnesī.
2.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.
7. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
S.Kapteine, V.Aleksejeva, A.Zizlāns
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Vijas Aleksejevas iesniegumu (iereģistrēts Nr.502)
ar lūgumu lemt par dzīvokļa Kurmenes ielā 20-2, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, atbrīvošanu.
Ņemot vērā to, ka:
1) ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar S. A. [..] par dzīvokļa Kurmenes ielā 20-2, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., īri,
bet S. A. jau vairāk, kā divus gadus ir pārcēlies uz dzīvi Lielbritānijā;
2) saskaņā ar Rugāju novada bāriņtiesas sniegto informāciju augstāk minētajā dzīvojamā telpā bez Rugāju novada domes
piekrišanas dzīvo A. G., deklarētā dzīvesvieta Skolas iela 6-3, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads un L. L., deklarētā dzīvesvieta
„Cepurīte”-8, Rugāju pagasts, Rugāju novads. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.6 panta pirmā daļa paredz, ka, ja īrnieks bez izīrētāja
piekrišanas dzīvojamo telpu ir nodevis apakšīrē vai arī tajā bez izīrētāja piekrišanas dzīvo šā likuma 9.panta piektajā daļā minētās
personas, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez
citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Izbeidzot īres līgumu šā panta paredzētajā kārtībā, īrnieks brīdināms rakstveidā vismaz mēnesi
iepriekš.
Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu un 2013.gada 17.oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, PRET – 1 deputāts: Arnolds Zizlāns,
ATTURAS – 1 deputāts: Uldis Melnacis, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. A. [..] par dzīvokļa Kurmenes ielā 20-2, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov. īri.
2. Brīdināt S. A. [..] par dzīvojamo telpu atbrīvošanu līdz 26.novembrim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskajai nodaļai.
8. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētas labiekārtošanai
S.Kapteine
Rugāju novada dome izskatīja Vilkavas kapu vecākā J.P. iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus Vilkavas kapu
paplašināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma
„Par pašvaldības budžetiem” 30. pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu,
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis
Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas labiekārtošanas darbiem Vilkavas kapsētā Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Komunālā saimniecība".
9. §
Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izdevumu atvieglošanu
S.Kapteine, I.Feldmane
Rugāju novada dome ar 2011.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.4, 23.§) ir noteikusi šādu samaksas apmēru par audzēkņu
ēdināšanu Rugāju novada izglītības iestādēs: brokastīs – Ls 0,20/porcija, launagā – Ls 0,25/porcija. Šo abu ēdienreižu izmaksas vidēji
mēnesī ir 10 lati.
Lai vecākiem atvieglotu pirmsskolas grupu un sākumskolas klašu audzēkņu ēdināšanas (brokastis, launags) izdevumus,
pašvaldība uzskata par lietderīgu noteikt izglītības iestādēm maksas vietā pieņemt arī pārtikas preces.
Pārtikas preču cenas noteiktas atbilstoši Rugāju novada domes rīkotā iepirkuma Nr.2013/4 “Par produktu iegādi” uzvarētāju
piedāvātajām cenām, savukārt apjomu atbilstoši izglītības iestāžu vajadzībām:

Nr.
p.k.
1.

Pārtikas preces
nosaukums
Kartupeļi

Apjoms kg
110

Cena
Ls
0,130

Summa Ls
14,30

2.
3.
4.
5.

Burkāni
Galda bietes
Ķiploki
Sīpoli

18
5
0,4
4

0,161
0,120
1,680
0,161
Kopā

2,88
0,60
0,67
0,64
19,09

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, kas nosaka, kadome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine,
Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Rugāju novada izglītības iestādēm pirmsskolas grupu un sākumskolas klašu audzēkņu ēdināšanas (brokastis,
launags) izdevumu atvieglošanai pieņemt maksu vai norēķināšanās ekvivalentu – šādu piegādājamo pārtikas preču apjomu saskaņā ar
pašvaldības pārtikas preču iepirkumu izglītības iestādēm:

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pārtikas preces
nosaukums
Kartupeļi
Burkāni
Galda bietes
Ķiploki
Sīpoli

Apjoms kg
110
18
5
0,4
4

Cena
Ls
0,130
0,161
0,120
1,680
0,161
Kopā

Summa Ls
14,30
2,88
0,60
0,67
0,64
19,09

2. Lēmums ir spēkā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2014.gada 31.maijam.

10. §
Par papildus finansējuma nodrošinājumu projektam
S.Kapteine
Izskatot Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes prāvesta Oļģerta Misjūna iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Augustovas
Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes projekta „Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija”, realizēšanai, kurš iesniegts
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā, 4.ass
411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, piešķirt pašvaldības papildus
līdzfinansējumu Ls 622,09.
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 6. 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 10.10.2013.
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzfinansējumu Ls 622,09 (seši simti divdesmit divi lati, 09 santīmi) projekta realizācijas pabeigšanai.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
pašvaldības budžetā.
11. §
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadales kārtību
S.Kapteine, I.Feldmane

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Latvijas Republikas 29.10.1998. likumu „Izglītības
likums", Latvijas Republikas 10.06.1999. likumu „Vispārējās izglītības likums", Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.08.2001.
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.pantu, kas nosaka, ka republikas pilsētas dome izveido
komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas līdzekļu sadalei, Latvijas Republikas Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumiem
Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas
kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, un
Finanšu komiteju 10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – 2 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rugāju novada
dome NOLEMJ:
Ar 02.09.2013. apstiprināt Rugāju novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā izvērtē interešu izglītības programmas un
aprēķina un sadala mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanai, Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

12. §
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšas obligātajām iemaksām
sadalījumu 2013.gada septembrim - novembrim
S.Kapteine
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta
22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Ministru kabineta 01.10.2013. rīkojumu
Nr.450 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”, Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām komisijas lēmumu un Finanšu komitejas 10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(turpmāk tekstā - VSAOI) 2013.gada septembrī – novembrī:
1.1. Rugāju novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI:
Izglītības iestāde

Darba
samaksas
fonds mēnesī
(latos)

Piemaksas par kvalitātes
pakāpēm mēnesī (latos)
3.pakāpe

Rugāju novada Eglaines
6 681
pamatskola
Rugāju novada vidusskola 11 726

4.pakāpe

40

80

186

300

1 638

Rezerves fonds
Kopā

18 407

226

Atlīdzība
mēnesī
(latos)

VSAOI
(latos)

380

Atlīdzība
2013.gada
septembrī –
novembrī, latos

8 439

25 317

15 154

45 462

100

300

23 693

71 079

1.2. Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un VSAOI:

Izglītības iestāde

Darba
samaksas
fonds
mēnesī
(latos)

Rugāju novada Eglaines
326
pamatskola
Rugāju novada vidusskola 962
Kopā
1 288

Piemaksas par kvalitātes
pakāpēm mēnesī (latos)
3.pakāpe

4.pakāpe

VSAOI
(latos)

Atlīdzība
mēnesī
(latos)

Atlīdzība
2013.gada
septembrī –
novembrī, latos

-

-

78

404

1 212

29
29

-

239
317

1230
1 634

3 690
4 902

1.3. Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI:

Iestāde

Darba
samaksas
fonds
mēnesī
(latos)

Rugāju novada Eglaines
225
pamatskola
Rugāju novada vidusskola 356
Rugāju sporta centrs
39
Rugāju tautas nams

13

Kopā

633

Piemaksas par kvalitātes
pakāpēm mēnesī (latos)
3.pakāpe

VSAOI
(latos)

4.pakāpe

Atlīdzība
2013.gada
septembrī –
novembrī, latos

Atlīdzība
mēnesī
(latos)

4

8

57

294

882

12

5

90

463

1 389

10

49

147

3

16

48

160

822

2 466

16

13

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.
13. §
Par papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei Rugāju novada pašvaldības izglītības
iestādēm sadalījumu
S.Kapteine
Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē
mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” 4.2.apakšpunktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 01.10.2013. rīkojumu Nr.336
„Par papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm,
kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas”, Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas lēmumu un Finanšu komitejas 10.10.2013. sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei Rugāju novada pašvaldības
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 5 gadu vecuma un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas, sadalījumu:

Izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības programmas
bērniem no 5 gadu vecuma
Izglītojamo
skaits
uz 03.09.2012.

Papildus
finansējums
(Ls 8,16 vienam
izglītojamajam)
114

Vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības
programmas
Izglītojamo
skaits
uz 03.09.2012.

Papildus
finansējums
(Ls 1,89 vienam
izglītojamajam)
151

Rugāju novada
14
80
Eglaines
pamatskola
Rugāju novada
34
278
187
354
vidusskola
Kopā
48
392
267
505
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.

Kopā papildus
piešķirtais
finansējums (Ls)

265

632
897

14. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumā „Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes
centra būvniecības 2.kārtai”
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kur noteikts, ka tikai dome var lemt par
aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem", kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var
ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus un 10.10.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumā „Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās
aprūpes centra būvniecības 2.kārtai” (Protokols Nr.11, 19.§), papildinot lēmumu ar 1. 1 punktu „Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks:
2013.gadā – LVL 48 000, 2014.gadā – LVL 97 079”.
15. §
Par Rugāju novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu
darba kārtības noteikumu apstiprināšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka “Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes
lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba
aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi)”, ņemot vērā Finanšu komitejas
10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības noteikumus „Rugāju novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības
noteikumi”.

16. §
Par Rugāju novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus; 41.panta pirmā daļas
2.punktu, kas nosaka, ka: „Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, ņemot vērā Finanšu
komitejas 10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības administrācijas nolikumu.

17. §
Par noteikumu „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu
pārvaldības noteikumi” 13.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu institūcijas dokumentu un arhīva pārvaldības organizāciju,
iekšējo uzraudzību un kontroli, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona nosaka dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību
institūcijā; ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,
Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Rugāju novada pašvaldībā”.

18. §
Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”
apstiprināšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās;ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2013.
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā” .
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
19. §

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei
A.Leons
Rugāju novada domē tika saņemts domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 21.10.2013. līdz 03.11.2013.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka amatpersonām
piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta otrā daļa nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties,
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka
par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Ņemot vērā augstāk minēto un Finanšu komitejas 10.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča,
Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – 1
deputāts: Sandra Kapteine, Rugāju novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra
nedēļas no 21.10.2013. līdz 03.11.2013. (ieskaitot) par darba periodu no 18.06.2013. līdz 17.06.2014.

