21.11.2013., (protokols Nr.14).
Rugāju novada domes2013.gada 21.novembra sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu.
3. Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.
4. Par dzīvojamās telpas īri M. Š.
5. Par dzīvojamās telpas īri M. O.
6. Par dzīvojamās telpas īri R. Z.
7. Par dzīvojamās telpas īri A. O.
8. Par pašvaldības zemes nomu.
9. Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
11. Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma„Par zemes nomu” I.L. (protokols Nr.5, 4.§, 2.punkts)
atcelšanu.
12. Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma„Par zemes nomu” J.K. (protokols Nr.5, 4.§, 3.punkts)
atcelšanu.
13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Purvi”.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Ezermaliņa”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
15. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata gala redakcijas pieņemšanu.
16. Par grozījumiem Rugāju novada bāriņtiesas amata vienību un amatalgu sarakstā.
17. Par grozījumiem Rugāju novada domes saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanuLatvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas valdei plānoto
aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai 2014.gadā.
19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tilta pār Vārnienes upi demontāžai.
20. Par transporta izdevumu segšanu M.M.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 17/2013 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārasaistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu”” apstiprināšanu.
22. Par saistošo noteikumu „Nr.18/2013 „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus” pieņemšanu.
23. Par noteikumu „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšanu.
24. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas izveidošanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos
Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”
precizēšanu.
27. Par pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas izveidošanu.
28. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
29. Par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs” sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu
maksas apstiprināšanu
30. Par maksas pakalpojumu, kas netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli apstiprināšanu.
31. Par īres maksas pašvaldības dzīvokļos apstiprināšanu.
32. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.
33. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

S.Kapteine, O.Loseva
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 pamatojoties uz Sociālā dienesta 12.novembra sēdes lēmumu, kā arī, ņemot vērā Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – 2 deputāti: Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1.

01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 9 ģimenēm;

1.2.
01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 18 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1.

01.10.2013. līdz 31.12.2013. – 3 personām;

2.2.

01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 7 personām;

2.3.

01.10.2013. līdz 31.03.2014. – 1 personai;

2.4.
01.11.2013. līdz 30.04.2014. – 4 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes(personas) statusu no:
3.1. 01.10.2013. līdz 31.03.2013. – 1 ģimenei;
3.2. 01.10.2013. līdz 31.03.2014. – 2 personām;
3.3. 01.11.2013. līdz 28.02.2014. – 1 personai;
3.4. 01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 1 ģimenei.
4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 42 personām Ls 1370,44 apmērā.
5. Piešķirt kāzu pabalstu 1 ģimenei Ls 25,00 apmērā.
6. Piešķirt represētās personas pabalstu 7 personām Ls 140,00 apmērā.
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 200,00 apmērā.
9. Piešķirt materiālo pabalstu 24 personām Ls 110,00 apmērā
10. Piešķirt dzīvokļa (malkas)pabalstu 4 personām Ls 100,00
11. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 4 personām.
12. Piešķirt brīvpusdienas ar 2013.gada novembri 1 tehnikuma audzēknei.
13. Piešķirt pabalstu veicot sabiedriski derīgo darbu 4 personām Ls 77,00.
14. Pārskaitīt 2 skolnieču brīvpusdienu naudu uz mātes kontu.

2. §
Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu
S.Kapteine, O.Loseva
Rugāju novada pašvaldība ir saņēmusi Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines 12.11.2013.
iesniegumu ar ierosinājumu sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu apbalvot ar pašvaldības Goda
rakstu par ilggadīgu, sekmīgu Rugāju pagasta un novada vadīšanu bijušo Rugāju novada domes priekšsēdētāju Ritu
Krēmeri.

Pašvaldība atbalsta domes priekšsēdētājas ierosinājumu, akcentējot Ritas Krēmeres nozīmīgu ieguldījumu
ilggadējā pašvaldības vadītājas darbā – no 1997.gada 6.novembra viņai esot Rugāju pagasta, no 2009. 1.jūlija līdz
2013.gada 18.jūnijam – Rugāju novada domes priekšsēdētājas amatā (no 1990. līdz 1997.gadam ir Rugāju pagasta
pašvaldības darbiniece). Augstu novērtējami ir Ritas Krēmeres vadībā veiktie pašvaldības teritorijas lauku dzīves vides
kvalitātes uzlabojumi: piesaistot investīciju projektu finanšu līdzekļus, renovētas visas novada iestādes un uzceltas
jaunas, virzīta sociāli ekonomiskā attīstība. Akcentējams arī tas, ka R. Krēmeres vadībā Rugāju vārds kļuvis pamanāms
visā valstī.
Ritas Krēmeres vadībā arī Rugāju pašvaldība kā par projektu atbildīgā pašvaldība izstrādāja Balvu rajona
Rugāju pagasta un Lazdukalna pagasta apvienošanās projektu. Pamatojoties uz to un uz abu pašvaldību lēmumiem par
Rugāju novada izveidi, 2007.gada 11.decembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus administratīvi teritoriālā
iedalījuma projektā, tādējādi atļaujot veidot Rugāju novadu.
Lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un augstiem sasniegumiem valsts pārvaldes jomā,
pašvaldība ierosina Ritu Krēmeri apbalvot ar Rugāju novada domes Goda rakstu par ilggadēju pašvaldības vadītājas
darbu un nozīmīgu ieguldījumu dzimtā pagasta un novada attīstībā.
Pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.1.2.punkts nosaka, ka Rugāju
novada pašvaldības Goda rakstus pasniedz fiziskām personām sakarā ar nozīmīgu dzīves vai darba jubileju, valsts vai
pašvaldības svētkos.
Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldība ierosina Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu Ritai Krēmerei
pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā pašvaldības pasākumu cikla ietvaros.
Pamatojoties uz Rugāju novada pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem”
5.1.1.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – 2 deputāti: Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apbalvot Ritu Krēmeri ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu par ilggadēju pašvaldības vadītājas darbu
un nozīmīgu ieguldījumu dzimtā pagasta un novada attīstībā.

3. §
Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu
S.Kapteine, O.Loseva
Rugāju novada pašvaldība ir saņēmusi Rugāju novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes
12.11.2013. iesniegumu ar ierosinājumu apbalvot Rugāju tautas nama vokālā ansambļa vadītāju Agitu Kukurāni ar
Rugāju novada domes Atzinības rakstu par amatiermākslas kolektīva sekmīgu vadīšanu un ieguldīto ilgstošo darbu
Rugāju novada kultūras dzīves pilnveidošanā.
Pašvaldība atbalsta Kultūras nodaļas ierosinājumu, akcentējot Agitas Kukurānes nozīmīgu ieguldījumu
ilggadējā novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītājas darbā – no 1989.gada līdz 2013.gada oktobrim.
A.Kukurānes vadībā kolektīvs ik gadu piedalījies zonas skatēs, ieguvis darba novērtējuma augstākās kategorijas un
piedalījies ne tikai novada, bet arī valsts nozīmes pasākumos, popularizējot Rugāju vārdu.
Lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par sevišķiem nopelniem pašvaldības labā kultūras jomā, pašvaldība
ierosina Agitai Kukurānei piešķirt Rugāju novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un radošu mākslinieciskās
pašdarbības kolektīva vadītājas darbu un Rugāju tēla popularizēšanu.
Pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.1.2.punkts nosaka, ka Rugāju
novada pašvaldības Goda rakstus pasniedz fiziskām personām sakarā ar nozīmīgu dzīves vai darba jubileju, valsts vai
pašvaldības svētkos.

Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldība ierosina Rugāju novada domes Atzinības rakstu Agitai Kukurānei
pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā pašvaldības pasākumu cikla ietvaros.
Pamatojoties uz Rugāju novada pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem”
5.1.1.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apbalvot Agitu Kukurāni ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu parilggadēju un radošu
mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītājas darbu un Rugāju tēla popularizēšanu.
4. §
Par dzīvojamās telpas īri M. Š.
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja M. Š.,[..], 22.10.2013., iesniegumu (iereģistrēts Nr.519) ar lūgumu piešķirt
dzīvokli „Kozupe 7”, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] dzīvojamā telpa „Kozupe 7”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 49,6 m 2 ir Rugāju
novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa bez ērtībām. 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 daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to domei nepieciešams
pieņemt attiecīgu lēmumu.
[3.] Rugāju novada domes 2009.gada 19.novembra lēmums „Par maksas pakalpojumu noteikšanu” (protokols
Nr.11, 13.paragrāfs) paredz, ka īres maksa par kvadrātmetru mēnesī dzīvokļos bez ērtībām ir Ls 0,06 (nulle lati un 6
santīmi), dzīvojamās telpas kopējā platība 49,6 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī Ls 2,98 (divi lati un 98 santīmi).
Ņemot vērā augstāk minēto un 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 14.novembra Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Līdz 2013.gada 21.decembrim noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M. Š., [..], par dzīvojamās telpas
„Kozupe 7”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, īri, nosakot īres maksu Ls 2,98 (divi lati un 98 santīmi) mēnesī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītājam Jānim Ločmelim.

5. §
Par dzīvojamās telpas īri M. O.
S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja M. O., personas kods [..], 31.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.530) ar
lūgumu piešķirt dzīvokli Kurmenes ielā 20, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] dzīvojamā telpa Kurmenes ielā 20-2, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 30,75 m 2 ir
Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa bez ērtībām. 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 daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to domei nepieciešams
pieņemt attiecīgu lēmumu.
[3.] Rugāju novada domes 2009.gada 19.novembra lēmums „Par maksas pakalpojumu noteikšanu” (protokols
Nr.11, 13.paragrāfs) paredz, ka īres maksa par kvadrātmetru mēnesī dzīvokļos bez ērtībām ir Ls 0,06 (nulle lati un 6
santīmi), dzīvojamās telpas kopējā platība 30,75 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī Ls 1,85 (viens lats un 85 santīmi).
Ņemot vērā augstāk minēto un 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 14.novembra Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Līdz 2013.gada 21.decembrim noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar M. O., personas kods [..], par
dzīvokļa Kurmenes ielā 20-2, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, īri, nosakot īres maksu Ls 1,85 (viens lats un 85
santīmi) mēnesī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītājam Jānim Ločmelim.

6. §
Par dzīvojamās telpas īri R. Z.
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja R. Z., personas kods [..], 21.10.2013., iesniegumu (iereģistrēts Nr.512) ar
lūgumu piešķirt dzīvokli Liepu ielā 6 dz.4, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] dzīvojamā telpa Liepu ielā 6 - 4, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 51,4
m2 ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta, daļēji labiekārtota 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 daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai
personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to domei nepieciešams pieņemt
attiecīgu lēmumu.
[3.] Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra lēmumu „Par īres maksas samazināšanu pašvaldības
dzīvokļos” (protokols Nr.1, 17.paragrāfs) paredz, ka īres maksa par kvadrātmetru mēnesī daļēji labiekārtotos dzīvokļos
ir Ls 0,10 (nulle lati un 10 santīmi), dzīvojamās telpas kopējā platība 51,4 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī 5,14 (pieci
lati un 14 santīmi).
Ņemot vērā augstāk minēto un 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 14.novembra Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Līdz 2013.gada 21.decembrim noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar R. Z., personas kods [..], par
dzīvokļa Liepu ielā 6 dz. 4, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, īri, nosakot īres maksu Ls 5,14 (pieci lati
un 14 santīmi) mēnesī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.

7. §
Par dzīvojamās telpas īri A. O.
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja A. O. 21.10.2013., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.517) ar
lūgumu piešķirt dzīvokli Liepu ielā 6 dz.6, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] dzīvojamā telpa Liepu ielā 6 - 6, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 71,6
m2 ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta, daļēji labiekārtota 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 daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to domei nepieciešams
pieņemt attiecīgu lēmumu.
[3.] 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), dzīvojamās telpas kopējā platība 71,6 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī Ls 7,16
(septiņi lati un 16 santīmi).
Ņemot vērā augstāk minēto un 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 14.novembra Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Līdz 2013.gada 21.decembrim noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. O., personas kods [..], par
dzīvokļa Liepu ielā 6 dz. 6, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, īri, nosakot īres maksu Ls 7,16 (septiņi lati
un 16 santīmi) mēnesī.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.

8. §
Par pašvaldības zemes nomu
S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja A. S., personas kods [..], 24.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.521.) ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 - 0.20 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: ka 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 012 0381 ir Rugāju novada
pašvaldībai piekrītoša zeme, kura ir neapbūvēta.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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. 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
14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods [..], līdz 2013.gada 20.decembrim par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 – 0,20 ha platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonija Melnacei.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

9. §
Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja S. P., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 347) ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0116.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika
izbeigtas lietošanas tiesības P. S. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0116.
[2.] Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 3874 016 0116 ir Rugāju novada pašvaldības piekritīgā zeme.
[3.] 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. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0116 galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, savukārt mežsaimniecībā izmantojamās zemes tiek izmantotas malkas iegūšanai Rugāju novada domes
iestāžu vajadzībām, līdz ar to šobrīd nav lietderīgi iznomāt attiecīgo zemes gabalu.
Ņemot vērā augstāk minēto un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – 1 deputāts: Olita Loseva, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt S. P., personas kods [..], nodot nomā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0116.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona
tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

10. §
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome 2009.gada 16.septembrī pieņēma lēmumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0225 (kopējā platība 10,0 ha) R. B., personas kods [..]. 2009.gada 29.septembrī tika noslēgts lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.160 ar kuru zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 10.0 ha platībā tika iznomāts
R. B. līdz 2019.gada 29.septembrim.
Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.160 8.1. punkts paredz tiesības Iznomātajam vienpusējā kārtībā izbeigt
līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 12 mēnešiem vai arī ja
nomnieks pārkāpis līguma trešajā un piektajā nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc rakstiska
brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus.
Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka ir pārkāpti Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.160 trešās un
piektās nodaļas noteikumi – nav nodrošināta zemes lietošana atbilstīgi līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem
(5.1.2.punkts), ir pieļauta auglīgās augsnes virskārtas kvalitātes pasliktināšanās (5.1.3.punkts) par ko ir sastādīts
apsekošanas akts, kā arī ir pārkāpti līguma 3.1. un 3.2. punkti, kas paredz nomas maksas samaksas pienākumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 14.novembra
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt 2009.gada 29.septembra lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.160 par zemes iznomāšanu R. B.,
personas kods [..], saskaņā ar līguma 8.1.1. punktu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonija Melnacei.

11. §
Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma „Par zemes nomu” I.L. (protokols Nr.5, 4.§, 2.punkts)
atcelšanu
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja I. L., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 536) ar lūgumu
izbeigt zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] Ar Rugāju novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumu „Par pašvaldībai piekritīgās zemes
iznomāšanu” (protokols Nr.8, 15.11&) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 tika piešķirta nomā R. B.
[2.] 2009.gada 29.septembrī starp Rugāju novada domi un R. B. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 160 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 iznomāšanu līdz 2019.gada 29.septembrim.
[3.] Ar Rugāju novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu „Par zemes nomu” I.L. (protokols Nr.5, 4.§,
2.punkts) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 tika piešķirts nomā I. L. Zemes nomas līgums nav
noslēgts.

Ņemot vērā augstāk minēto secināms, ka Rugāju novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma „Par zemes
nomu” 2.punkts (protokols Nr.5, 4.§) ir kļūdains un ir atceļams un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada
14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atcelt 2013.gada 18.aprīļa Rugāju novada domes lēmuma „Par zemes nomu " 2. punktu (protokols Nr.5, 4.§).

12. §
Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma „Par zemes nomu” J.K. (protokols Nr.5, 4.§, 3.punkts)
atcelšanu
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja J. K., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 541) ar lūgumu iznomāt
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 - 5 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] Ar Rugāju novada domes 2009.gada 16.septembra lēmumu „Par pašvaldībai piekritīgās zemes
iznomāšanu” (protokols Nr.8, 15.11&) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 - 10 ha platībā tika
piešķirta nomā R. B.
[2.] 2009.gada 29.septembrī starp Rugāju novada domi un R. B. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 160 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 iznomāšanu līdz 2019.gada 29.septembrim.
[3.] Ar Rugāju novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu „Par zemes nomu” J.K. (protokols Nr.5, 4.§,
3.punkts) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 – 5 ha platībā tika piešķirts nomā J. K. Zemes nomas
līgums nav noslēgts.
Ņemot vērā augstāk minēto secināms, ka Rugāju novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma „Par zemes
nomu” 3.punkts (protokols Nr.5, 4.§) nav lietderīgs un ir atceļams; Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada
14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2013.gada 18.aprīļa Rugāju novada domes lēmuma „Par zemes nomu " 3. punktu (protokols Nr.5,
4.§).
2. Atteikt J. K., personas kods [..], nodot nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 - 5 ha
platībā.
13. §
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Purvi”
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja J. Z., personas kods [..], 14.11.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.556) ar lūgumu
atdalītzemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0405 – 0,4 ha platībā no nekustamā īpašuma „Purvi” ar kadastra
Nr. 3874 015 0090 – 12,0 ha kopplatībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums „Purvi” ar kadastra Nr. 3874 015
0090 atrodas J. Z., personas kods [..], īpašumā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0405 ir apbūvēta, uz
kuras atrodas saimniecības ēka - šķūnis. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 7.punkts nosaka,
ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks,
tāpēc J. Z., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju - saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un
apbūves kārtību; LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka,
pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; uz LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums”, 1.panta 14.daļu, 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; 2.8. viensēta; 2.9. dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 28.1.
adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam; 28.4. ēkas un ar to funkcionāli saistīto
ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja tāds ir); uz Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, un Saimniecisko jautājumu komitejas
14.11.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purvi”, kadastra Nr. 3874 012 0090 – 12,0 ha kopējā platība, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu3874 012 0405 – 0,4 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Rudentiņi”.
3.Noteiktatdalītajai zemes vienībai adresi – „Rudentiņi”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
4. Noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0405 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir ražošanas objektu apbūve (NĪLM kods 1003).
5. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Purvi” zemes lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona
tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

14. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Ezermaliņa”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā
S.Kapteine, A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja M. T., personas kods [..], 16.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.506.) par
zemes ierīcības projekta izstrādi, darba uzdevuma apstiprināšanu, sadalīšanu divās daļās, piekļūšanas iespēju
nodrošināšanai un nekustamo īpašumu apgrūtinājumu konkretizēšanu, nekustamajā īpašumā „Ezermaliņa”, kadastra
Nr.3874 018 0050, kopējā 13,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem M. T. ir nekustamā īpašuma “Ezermaliņa” īpašniece,
kurai īpašumā ir dzīvojamā māja un astoņas palīgēkas.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pantu 3. punktu, kas nosaka,
ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
šā likuma 8.punkta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām,
kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi; LR 1997.gada 06.marta
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamais īpašums, arī ēkas,
kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, 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 nekustamajam īpašumam pašvaldība ir noteikusi adresi, katrai dzīvojamās mājas daļai
un saimniecības ēkām kā patstāvīgam īpašumam iekārtota ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas lieta; MK 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu vietējā pašvaldība izdod
administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus; Rugāju novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 ”Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti ar Rugāju
novada domes 16.09.2009. lēmumu Nr.16 (protokols Nr.8.); un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada
14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Ezermaliņa”, adrese:
„Ezermaliņa”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, kadastra Nr.3874 018 0050 ar kopējo platību 13,5 ha.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Ezermaliņa”,
adrese: „Ezermaliņa” Rugāju pagasts, Rugāju novads, kadastra Nr.3874 018 0050 (pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona
tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

15. §
Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata gala redakcijas
pieņemšanu
S.Kapteine, A.Leons, L.Kļaviņa
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības teritorijas attīstību
plāno, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju. Ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 8 §) tika uzsākta Rugāju
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrāde. Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja
2013.gada 27.februāra lēmumu Nr.17 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Rugāju
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un nepiemērošanu Rugāju novada attīstības programmai
2013.-2019.gadam” tika izstrādāts Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskats.
Ievērojot teritorijas attīstības plānošanas principus un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumus Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” tika organizēta plānošanas dokumentu publiskā
apspriešana. Tika izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vides pārskata gala redakcija, ņemot vērā sniegtos
atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta 3.punkts nosaka, ka
plānošanas reģions sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju projektu atbilstību plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām. Savukārt atbilstoši likuma “Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 23.5 panta piektajai daļai un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība,

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” Vides pārraudzības valsts birojs sniedz atzinumu par vides
pārskatu.
Saskaņā ar Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba uzdevumu (pielikums Rugāju
novada domes 21.02.2013. protokols Nr.3, 8 §), pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta
3.punktu, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta piekto daļu un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu
komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Pieņemt Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata gala redakciju.
2. Nodot atzinuma saņemšanai Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakciju
Latgales plānošanas reģionam.
3. Nodot atzinuma saņemšanai Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārskata
gala redakciju Vides pārraudzības valsts birojam.
4. Publicēt paziņojumu par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata
gala redakciju pieņemšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte” un ievietot pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv.

16. §
Par grozījumiem Rugāju novada bāriņtiesas amata vienību un amatalgu sarakstā
S.Kapteine
Izskatot Rugāju novada bāriņtiesas vadītājas Vijas Aleksejevas iesniegumu (iereģistrēts 13.11.2013. Nr.553) ar
priekšlikumu izveidot juriskonsulta amata vienību, sakarā ar iestādes darba apjoma pieaugumu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 13.pantu, kur noteikts, ka dome nosaka pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
23.09.2013. Rugāju novada domes noteikumiem „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” 5. punktu, kurš nosaka, ka
priekšlikumus par amatu likmju un mēnešalgu izmaiņām Domes Finanšu komitejai var iesniegt Domes priekšsēdētājs,
Domes priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un
14.11.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Rugāju novada bāriņtiesā amata vienību juriskonsults, profesijas kods 2619 01, 0,25 likmes,
nosakot mēnešalgu Ls 95 (deviņdesmit pieci lati).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir izpilddirektore Daina Tutiņa.

17. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes saimnieciskās nodaļas amata vienību
un amatalgu sarakstā
S.Kapteine
Izvērtējot Rugāju novada pašvaldības komunālās saimniecības darbu organizēšanu Lazdukalna pagastā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 13.pantu, kur noteikts, ka dome nosaka pašvaldības amatpersonu un

darbinieku atlīdzību, 23.09.2013. Rugāju novada domes noteikumiem „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” 5.
punktu, kurš nosaka, ka priekšlikumus par amatu likmju un mēnešalgu izmaiņām Domes Finanšu komitejai var iesniegt
Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītāji un 14.11.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā:
1.1. izveidot amata vienību kurinātājs (Sociālajā mājā), profesijas kods 8182 04 0,5 likmes ziemas
sezonā, nosakot mēnešalgu Ls 100 (viens simts lati);
1.2. samazināt amata vienības strādnieks (Beņislavā) profesijas kods 9214 03, amata likmi uz 0,5
likmēm, nosakot mēnešalgu Ls 100 (viens simts lati);
1.3. izveidot amata vienību strādnieks (Lieparos), profesijas kods 9214 03, 0,3 likmes, nosakot
mēnešalgu Ls 60 (sešdesmit lati);
1.4. samazināt apkopēja (Lazdukalna pagasta pārvaldē), profesijas kods 9112 01, amata 0,75 likmes uz
0,4 likmēm, nosakot mēnešalgu Ls 80 (astoņdesmit lati).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir izpilddirektore Daina Tutiņa.

18. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas valdei plānoto
aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai 2014.gadā
S.Kapteine
Izskatot Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas valdes vadītājas Kristīnes Berkules
iesniegumu (iereģistrēts 11.11.2013. Nr.534) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Ls 50 (piecdesmit lati) Latvijas
Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas plānotajām aktivitātēm un pasākumiem 2014.gadā Rugāju novadā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļas 2.punktu, kas nosaka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu, 15.panta pirmās daļas
7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi) un 14.11.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ls 50 (piecdesmit latus) Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas valdei
plānoto aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai 2014.gadā.
2. Finanšu līdzekļus ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumu pozīcijā „Sociālā
aizsardzība”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei Dainai Tutiņai.

19. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tilta pār Vārnienes upi demontāžai

S.Kapteine
Rugāju novada domē saņemts S. S., personas kods [..], dzīvo „Āboli”, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
iesniegums ar lūgumu rast risinājumu gājēju tilta izbūvei pār Vārnienas upi uz autobusu pieturu. Rugāju novada domes
Saimnieciskās nodaļas speciālisti apsekojot tiltu, secināja, ka tilts ir bojāts 2013.gada pavasara plūdu rezultātā un tilta
atjaunošanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Līdz ar to nepieciešams demontēt tiltu pār Vārnienas upi, lai
neapdraudētu iedzīvotāju drošību un izveidot gājēju tiltu iedzīvotāju vajadzībām, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un 14.11.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons,
Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus tilta pār Vārnienes upi demontāžai un gājēju tilta izveidei Ls 605 (seši simti piecu
latu) apmērā.
2. Apmaksāt tilta demontāžas un gājēju tilta izveides izdevumus, pamatojoties uz iesniegto rēķinu par
veiktajiem darbiem, no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžeta Komunālās saimniecībai paredzētajiem
izdevumiem
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi galvenā grāmatvede Ilgona Šaicāne.

20. §
Par transporta izdevumu segšanu M.M.
S.Kapteine
Izskatot Rugāju novada pašvaldības iedzīvotāja M. M., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts
22.10.2013. Nr. 518) ar lūgumu segt ceļa izdevumus (degvielas iegādes izdevumus), kas rodas nogādājot bērnus no
dzīves vietas līdz pašvaldības skolēnu autobusa maršruta pieturvietai un no pieturvietas līdz dzīves vietai, dienā
nobraucot 20 kilometrus.
Ņemot vērā, ka nav iespējams nodrošināt skolēnu autobusa maršruta grozīšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par
iedzīvotāju izglītību un 14.11.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – 1 deputāts: Uldis Melnacis,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Segt transporta izdevumus (degvielas iegādes izdevumus) M. M., personas kods [..], kas rodas nogādājot
bērnus no dzīves vietas uz skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ 2013./2014. mācību gadā,
2. Izdevumus segt no Rugāju novada pašvaldības budžetā ieplānotajiem līdzekļiem skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojošiem dokumentiem (degvielas pirkšanas dokumentiem un
aizpildītām ceļazīmēm).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi grāmatvede Velga Jeromenoka.

21. §

Par saistošo noteikumu Nr. 17/2013 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu”” apstiprināšanu
S.Kapteine, I.Šaicāne
Pamatojoties uz 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 likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā
"Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, samazināt vai palielināt
uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, ņemot vērā 14.11.2013. Finanšu komitejas
sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2013 „Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

22. §
Par saistošo noteikumu „Nr.18/2013 „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” pieņemšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18. panta pirmo daļu, kura paredz, ka valsts amatpersona
drīkst rīkoties ar pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, likumā, Ministru kabineta noteikumos, kā arī
pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 2013.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2013 „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

23. §
Par noteikumu „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšanu
S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome varnoteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu
un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā; 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 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt iekšējos noteikumus „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas
kārtība".

24. §
Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas izveidošanu
S.Kapteine
Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas 2.punkts paredz iespēju Rugāju novada domei ierosināt
jautājuma izskatīšanu uz savas iniciatīvas pamata.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās
un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā"
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, attiecīgā lēmuma pieņemšanā nepiedalās Olita Loseva, Rugāju novada
dome
NOLEMJ:
1. Izveidot dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisiju.
2. Izveidot komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Anita Everte, Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja.
2.2. Komisijas loceklis – Olita Loseva, Rugāju novada domes deputāte.
2.3. Komisijas loceklis – Velga Jeromenoka, Rugāju novada pašvaldības domes grāmatvede.

25. §
Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu
S.Kapteine

Rugāju novada dome 2013. gada 23.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Grozījumi
Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības
nolikums””. 13.10.2013. tika saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums ar sekojošiem
ieteikumiem:
1) izstrādāt saistošo noteikumu ievaddaļu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 141.punktu;
2) izstrādāt saistošo noteikumu numerāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 110.punkta 110.1.2. un 110.1.3.apakšpunktiem.
Ņemot vērā norādīto ir nepieciešams veikt precizējumus Rugāju novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2013
„Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības
nolikums””
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu,
45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā
pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši
atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, ņemot vērā Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums””.
2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

26. §
Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”
precizēšanu
S.Kapteine
Rugāju novada dome 2013. gada 17.oktobrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.16/2013 „Par pašvaldības
nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”. 04.11.2013. tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinums ar sekojošiem ieteikumiem:
1) saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums papildināms ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1punktu;
2) pārskatīt saistošo noteikumu 2.punktu un 7.punktu, kas ietver līdzīgu regulējumu un mērķi, apvienojot tos
vienā konspektīvā punktā normatīvā akta projekta teksta uztveramībai, tādējādi nodrošinot normatīvā akta teksta
lakoniskumu un izvairoties no liekvārdības.
Ņemot vērā norādīto ir nepieciešams veikt precizējumus Rugāju novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums,
pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus, ņemot vērā Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās
Rugāju novadā”.
2. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

27. §
Par pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas izveidošanu
S.Kapteine
Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas 2.punkts paredz iespēju Rugāju novada domei ierosināt
jautājuma izskatīšanu uz savas iniciatīvas pamata. Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta
trešā un piektā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, kurā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās
un saskaņā ar Finanšu komitejas 2013.gada 14.novembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā"
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, attiecīgā lēmuma pieņemšanā nepiedalās Andris Leons, Rugāju
novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot pašvaldības mantas novērtēšanas komisiju.
2. Izveidot komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Andris Leons, Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieks.
2.2. Komisijas loceklis – Lonija Melnace, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
2.3. Komisijas loceklis – Sintija Lesniece, juriskonsulte.

28. §
Parmaksas pakalpojumuapstiprināšanu
S.Kapteine
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiek ieviests euro, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.pantu, 12.pantu un
13.pantu un Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rugāju novada Domes un tās iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus atbilstoši
1.pielikumam.
2. Apstiprināt Rugāju novada Domes Būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu atbilstoši 2.pielikumam.

3.Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” VI nodaļā
noteikto nodokļa likmi.
4.Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

29 §
Par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs” sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu
maksas apstiprināšanu
S.Kapteine
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiek ieviests euro, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.pantu, 12.pantu un
13.pantu un Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs” sniegtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem EUR 13.52 vienai personai dienā.
2.Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs” sniegtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju novada administratīvajā teritorijā EUR 9.96
vienai personai dienā.
3.Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

30. §
Par maksas pakalpojumu, kas netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli
apstiprināšanu
S.Kapteine
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiek ieviests euro, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu , pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.pantu, 12.pantu un
13.pantu un Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ieejas biļešu (pasākumos, koncertos, teātra izrādēs) cenas EUR 1.42, EUR 2.13, EUR 2.85 apmērā
(ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas).
2. Maksa, kas iegūta par sniegtajiem pakalpojumiem vai no ieejas biļešu tirdzniecības ieskaitāma pašvaldības
budžetā un izlietojama attiecīgās iestādes darbības nodrošināšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

31. §
Par īres maksas pašvaldības dzīvokļos apstiprināšanu

S.Kapteine
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiek ieviests euro, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu , pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.pantu, 12.pantu un
13.pantu, un Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par īri pašvaldības dzīvokļos par kvadrātmetru mēnesī:
1.1. labiekārtotos dzīvokļos EUR 0.23;
1.2. dzīvokļos bez ērtībām EUR 0.09;
1.3. daļēji labiekārtotos dzīvokļos (pašvaldības dzīvokļi Skujetniekos) EUR 0.14.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

32. §
Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus
S.Kapteine
Rugāju novada dome izskatīja Dainas Tutiņas, personas kods [..], iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju
novada domes administrācijas vadītājas amatu ar Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores amatu, Rugāju novada
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekles amatu, Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta
komisijas locekles amatu un Balvu novada vēlēšanu komisijas locekles amatu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Ar Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumu „Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus”
(protokols Nr.11, 34. §) D.Tutiņai tika atļauts savienot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores amatu ar Rugāju
novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekles amatu, Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta
komisijas locekles amatu un Balvu novada vēlēšanu komisijas locekles amatu.
2. AtbilstošiD.Tutiņassniegtajaiinformācijaiviņaveic Rugāju novada domes administrācijas vadītājas
pienākumus. Saskaņāar likuma„Parinterešukonflikta novēršanuvalstsamatpersonudarbībā” 4.panta pirmās daļas
16.punktu par valsts amatpersonu tiek uzskatīts pašvaldības iestādes vadītājs. Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada
domes administrācijas vadītājs ir valsts amatpersona.
3 . S askaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas
4.punktā noteikto, pašvaldības izpilddirektoram ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu valsts
vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Līdz ar to
Rugāju novada domei nepieciešams pieņemt attiecīgu lēmumu.
4. Ņemot vērā, ka Rugāju novada domes priekšsēdētāja īsteno kontroli pār pašvaldības administrācijas
pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu, netiek konstatēti fakti, kas liegtu D.Tutiņai savienot augstāk minētos amatus.
Un izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” noteiktās izpilddirektora tiesības un pienākumus kopsakarā ar Rugāju novada
domes administrācijas vadītājas amatu, secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 8.1 panta piekto daļu un uz 2013.gada 14.novembra Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Dainai Tutiņai, personas kods [..], savienot Rugāju novada domes administrācijas vadītājas amatu ar
Rugāju novada domes 2013.gada 18.jūlija sēdes lēmumā „Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
amatā” norādītajiem amatiem.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona
tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

33. §
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei
S.Kapteine
Rugāju novada domē tika saņemts domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines iesniegums ar lūgumu piešķirt
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 25.11.2013. līdz 08.12.2013.
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 14.11.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds
Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, Olita Loseva,
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 25.11.2013. līdz 08.12.2013. (ieskaitot) par darba periodu no 18.06.2013. līdz 17.06.2014.

