19.08.2011., (protokols Nr.15).
1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
Ziņo S. Kapteine
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Rugāju novadā”, ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un Rugāju
novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 15.08.2011. atzinumu, atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 3 ģimenēm01.08.2011. līdz
01.01.2012. – 2 ģimenēm01.08.2011. līdz 31.10.2011. – 1 ģimenei01.08.2011. līdz 01.01.2012. – 1
ģimenei01.08.2011. līdz 31.01.2012. – 1 ģimenei01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei
2.Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1 01.07.2011. līdz 01.07.2012. – 2 personām
2.2 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 2 personām
2.3 01.08.2011. līdz 01.01.2012. – 1 personai
2.4 01.08.2011. līdz 01.08.2012. – 2 personām
2.5 01.07.2011. līdz 30.09.2011. – 1 personai
2.6 01.08.2011. līdz 31.01.2012. – 2 personām
2.7 01.08.2011. līdz 30.07.2012. – 1 personai
2.8 01.08.2011. līdz 31.10.2011. – 1 personai
2.9 01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1 personai
3.Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1 01.08.2011. līdz 01.01.2012. – 1 ģimenei
3.2 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei
4.Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
4.1 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 1 personai
4.2 01.08.2011. līdz 01.01.2012. – 1 personai
4.3 01.08.2011. līdz 31.07.2012. – 1 personai

5.Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei un 2 personām Ls 297.00 mēnesī (kopā)
5.2 01.08.2011. līdz 31.10.2011. – 2 ģimenēm un 1 personai Ls 122.00 mēnesī (kopā)
5.3 01.08.2011. līdz 31.08.2011. – 1 ģimenei Ls 97.00 mēnesī 5.4 01.07.2011. līdz 30.09.2011. – 1
ģimenei un 2 personām Ls 234.00 mēnesī (kopā)
5.5 01.06.2011. līdz 31.08.2011. – 1 ģimenei Ls 154.00 mēnesī5.6 01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1
ģimenei un 1 personai
6.Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem 3 personām Ls 75.00 apmērā;
7.Piešķirt pabalstu malkas iegādei 1 personai Ls 25.00 apmērā;
8.Piešķirt apbedīšanas pabalstu 2 personām Ls 100.00 apmērā;
9.Piešķirt materiālo pabalstu 3 personām Ls 85.00 apmērā;
10.Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 4 personām.
11.Atteikt N.U. mājas aprūpi.
12.Piešķirt brīvpusdienas ar 01.09.2011. visiem skolēniem, kuri mācās Rugāju novada skolās.
Turpmāk, lai skolēns saņemtu brīvpusdienas, vērā tiks ņemts skolēna mācību sasniegumu vērtējums
(jābūt sekmīgam) un mācību stundu apmeklētība.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas.
Pabalstu saņēmēju un trūcīgas ģimenes vai trūcīgas personas statusa saņēmēju saraksti atrodas
Rugāju novada sociālajā dienestā.
2. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Ziņo S.Kapteine
Izskatot P.M. 15.08.2011. iesniegumu ar lūgumu par zemes gabalu atdalīšanu, pamatojoties uz
Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos;
Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā
īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 ”Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība
vai zemes vienības daļa, 2011.gada 15.augusta Saimniecisko jautājumu patstāvīgās komitejas
atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dz.”, kadastra apzīmējums 3864 0004 0045, trīs zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem: 3864 004 0046 – 4,05 ha platībā; 3864 004 0253 – 2,71 ha platībā; 3864
004 0447 – 3,38 ha platībā.
2. Piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem nosaukumu „A”; zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 3864 004 0046, 3864 004 0253 un 3864 004 0447 noteikt lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. 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 vienību apvienošanu
Ziņo S.Kapteine
Izskatot Rugāju novada Rugāju pagasta zemes ierīkotājas Sandras Kapteines 16.08.2011.
iesniegumu, ar lūgumu veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 008 0278 un 3864 008
0327 apvienošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta ceturto daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties
uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, 2006.gada 20.jūnija LR MK
noteikumiem Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, un 2011.gada 15.augusta
Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3864 008 0278 un 3864 008 0327;
jaunizveidotajai zemes vienībai saglabāt kadastra apzīmējumu 3864 008 0278.
2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0278 lietošanas mērķu klasi –
apbūves zeme
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601
4. §
Par apgrūtinājumu noteikšanu

Ziņo S.Kapteine
Izskatot SIA ”Metrum”, reģistrācijas nr.40003388748, adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 09.08.2011
iesniegumu Nr.316/a45-2011 ar lūgumu noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 011 0027, kas atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, pamatojoties uz
Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ,
2009. gada 29. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1602 “Noteikumi par nekustamā
īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija” 2009.gada 29.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1602 ”Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”un
2011.gada 15.augusta Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0027 Lazdukalna
pagastā Rugāju novadā:
1.1. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,65 ha;1.2. 161203 – pierobeža –
9,34 ha.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601)
5. §
Par adrešu datu sakārtošanu
Ziņo S.Kapteine
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 29.07.2011. vēstuli par adrešu datu
sakārtošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1. apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, 2011.gada 15.augusta Saimniecisko jautājumu
patstāvīgās komitejas atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Mainīt:1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740160046 adresi no „Cīrulīši”, Rugāju pag.,
Rugāju nov. LV-4570 uz „Cīrulīši 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570, izslēdzot adresi
„Cīrulīši”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570 (kods 106236793) no Rugāju novada adrešu
saraksta;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740110096 adresi no „Maļinovka”, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV - 4570 uz „Maļinovka 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570, izslēdzot adresi
„Maļinovka”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570 (kods 105818485) no Rugāju novada adrešu
saraksta;
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740060066 adresi no „Ozoliņi”, Rugāju pag., Rugāju
nov., LV - 4570 uz „Ozoliņi 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570, izslēdzot adresi „Ozoliņi”,
Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570 (kods 104902491) no Rugāju novada adrešu saraksta;
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740030053 adresi no „Skalbes”, Rugāju pag., Rugāju
nov., LV - 4570 uz „Skalbēs”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570, izslēdzot adresi „Skalbes”,
Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570 (kods 105818083) no Rugāju novada adrešu saraksta;
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740190085 adresi no „Vāverītes”, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV - 4570 uz „Vāverītes 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570, izslēdzot adresi
„Vāverītes”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570 (kods 10490678) no Rugāju novada adrešu
saraksta;
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
6. §
Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu.
Ziņo S.Kapteine
1. Izskatot M. O., 2011.gada 26. jūlija iesniegumu, ar lūgumu piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar
kadastra apzīmējumiem: 3864 008 0105, 3864 008 0104 un 3864 009 0175 nosaukumu „V'',
pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, un Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma”1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese un 2011.gada 15.augusta
Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 3864 008 0105, 3864 008
0104 un 3864 009 0175 nosaukumu „V” un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Izskatot S. D. 2011.gada 5.augusta iesniegumu ar lūgumu apstiprināt nosaukumu un adresi
dzīvojamai mājai, kura atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 001 00021, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas
sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta
formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 3.10.punktu, kas nosaka, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas , katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai
nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām , kas uz tās atrodas , neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā(valdījumā) un 12.punktu, kas nosaka, ka
novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes
vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, un 2011.gada 15.augusta Saimnieciskās komitejas atzinumu
atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. D. nekustamajam īpašumam (dzīvojamai mājai) nosaukumu „Nārbuļi”;
2. Apstiprināt S. D. nekustamajam īpašumam (dzīvojamai mājai) adresi „Nārbuļi”, Lazdukalna
pag. Rugāju nov. LV-4577;
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
3. Izskatot S. D. 2011.gada 5.augusta iesniegumu ar lūgumu apstiprināt nosaukumu un adresi
saimniecības ēkām, kuras atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 001 0035, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra Latvijas Republikas MK noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.2., 7.4., 23.punktiem, kas nosaka, ka adresācijas
sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta
formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 3.10.punktu, kas nosaka, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas , katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai
nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām , kas uz tās atrodas , neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā(valdījumā) un 12.punktu, kas nosaka, ka
novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes

vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, un 2011.gada 15.augusta Saimnieciskās komitejas atzinumu
atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. D. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no saimniecības ēkām nosaukumu
„Nārbuļi 1”;
2. Apstiprināt S. D. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no saimniecības ēkām adresi „Nārbuļi
1”, Lazdukalna pag. Rugāju nov. LV-4577;
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
4. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot K. Š. piederošā nekustamā īpašuma Rugāju pagastā ar
nosaukumu „Medņi-Š”, kadastra apzīmējums 3874 012 0217, dokumentāciju, 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, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt K. Š. nekustamajam īpašumam, kadastra apzīmējums 3874 012 0217, adresi
„Medņi-Š”, Rugāju pagasts, Rugāju novads;
2. Lēmums stājas spēkā ar tā aprakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā LV-4601).
7. §
Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu
Ziņo R.Krēmere
Izskatot Daigas Morozas 2011.gada 2.augusta iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu uz savstarpējās
vienošanās pamata no Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu veikšanas,
Lienes Pipures 11.08.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas amatā, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 9.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var iecelt amatā un atbrīvot no amata

pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos, Latvijas Republikas 17.03.2005 Civilstāvokļa aktu likuma 3.panta 1.daļu,
kas nosaka, ka Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentu Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 4.2. punktu, kurš
nosaka, ka Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rugāju novada Dome ,
2011.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Daigu Morozu no Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata pienākumu pildīšanas ar
2011.gada 19.augustu.
2. Apstiprināt Lieni Pipuri, personas kods XXXXXXXXXX, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
amatā ar 2011.gada 22.augustu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
8. §
Par finansējuma piešķiršanu derīgo izrakteņu atradnes Ilgancis atlikušo krājumu aprēķinam
un atradnes topogrāfiskajai uzmērīšanai.
Ziņo R.Krēmere
Pamatojoties uz 2006.gada 19.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.779 ”Derīgo izrakteņu
ieguves kārtība”, kas nosaka, ka nepieciešams veikt atradnes topogrāfisko uzmērīšanu un atlikušo
krājumu aprēķinu, lai iegūtu jaunu limitu un atļauju derīgo izrakteņu ieguvei, ko izsniedz Valsts
Vides Dienests, 2009. gada 1. marta Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, 2011.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumu atklāti
balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Veikt derīgo izrakteņu atradnes Ilgancis topogrāfisko uzmērīšanu un atlikušo krājumu aprēķinu,

lai iegūtu jaunu limitu un atļauju derīgo izrakteņu ieguvei.
2.Piešķirt Ls 3000.00 (trīs tūkstošus latu) no pašvaldības 2011. gada budžeta līdzekļiem
topogrāfiskās uzmērīšanas un atlikušo krājumu apreķina veikšanai derīgo izrakteņu atradnē
Ilgancis.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
9. §
Par zobārstniecības kabineta un doktorāta atsevišķas ieejas ierīkošanu
Ziņo R.Krēmere
Pamatojoties uz Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 2010.gada 5.novembra Objekta
higiēnisko novērtējumu, Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „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 budžetu, budžeta
grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, Latvijas
Republikas 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 9.punktu, kurš nosaka, ka
izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu ēkā var atrasties citas institūcijas, ja
attiecīgo institūciju darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai,
2011.gada 15.augusta Finanšu komitejas atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Ierīkot atsevišķu ieeju doktorāta un zobārsta pacientiem.
2. Piešķirt papildus finansējumu Ls 4994,28 (č3. etri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit č4. etri lati,
28 santīmi) no pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta līdzekļiem Rugāju novada vidusskolai telpu
pārbūves darbu veikšanai.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
10. §
Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2011
„Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 2011.gada
15.augusta Finanšu komitejas atzinumu atklāti balsojot
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2011 „Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2011.gada
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada
budžetu””.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8/2011 uz 2 lapām.
11. §
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei
Ziņo S. Kapteine
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, Rugāju novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.3.punktu, Finanšu komitejas 2011.
gada 15. augusta atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Sandra
Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Rita Krēmere,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 28
kalendāra dienas no 2011.gada 22.augusta līdz 2011.gada 18. septembrim (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 01.11.2010 – 31.10.2011.

