2012.10.18., (protokols Nr.17).
18.10.2012. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
2. Par zemes nomu.
3. Par zemes vienību apvienošanu.
4. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas
individuālajā projektā "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs".
5. Par piedalīšanos Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II
kārtā.
6. Par valsts budžeta mērķdotācijas 2012.gada 1.septembrim - 30. novembrim sadali izglītībai
Rugāju novadā.
7. Par amatalgas noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
8. Par saistošo noteikumu Nr.9/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu.
9. Par piedalīšanos projektu konkursā un pieteikuma iesniegšanu Sorosa fonds – Latvija 2.
kārtā.
10.Par adreses piešķiršanu.
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, saskaņā ar
2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā", un Veselības un sociālo jautājumu
komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.09.2012. līdz 30.11.2012. – 6 ģimenēm,
1.2. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 42 ģimenēm
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.09.2012. līdz 30.11.2012. – 3 personām,
2.2. 01.09.2012. līdz 28.02.2013. – 2 personām,
2.3. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 14 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1. 01.09.2012. līdz 39.11.2012. – 1 ģimenei,
3.2. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 2 ģimenēm.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 2 personām.
5. Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1. 01.10.2012. līdz 31.10.2012. – 3 personām Ls 120,00 mēnesī ,
5.2. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 6 ģimenēm Ls 657,37 mēnesī.
6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 5 personām Ls 125,00 apmērā.
7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.
8. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 30,00 apmērā.
9. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00.
10. Piešķirt malkas pabalstu 2 personām Ls 50,00.
11. Piešķirt 1 personai finanšu līdzekļus personiskiem izdevumiem Ls 10,00 mēnesī.
2. §
Par zemes nomu
A.Leons
1. Izskatot R. B. [..], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874
013 0073 – 4 ha platībā un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru
18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura
tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu
komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. B.[..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3874 013 0073 – 4 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. Izskatot Dz. Š. [..] iesniegumu (iereģistrēts 10.10.2012, Nr.391) ar lūgumu iznomāt zemes
gabalus ar kadastra apzīmējumiem 3864 008 0405 – 3,5 ha platībā, 3864 008 0201 – 1,5 ha platībā
un 3864 011 0085 – 1,9 ha platībā.
Ņemot vērā to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0405 saskaņā ar domes
2009.gada 16.septembra lēmumu (protokols Nr.8 15.paragrāfa 25.punkts) ir iznomāta citai personai
un 2009.gada 13.septembrī ir noslēgts nomas līgums Nr.263. Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0201 saskaņā ar domes 2010.gada 26.augusta lēmumu (protokols Nr.12
4.paragrāfa 1.punkts) ir iznomāta citai personai un 2010.gada 13.septembrī noslēgts nomas līgums
Nr.263.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka,
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada
15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dz. Š. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 011 0085 – 1,9 ha platībā iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2.4. Atteikt Dz. Š., nodot nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0405 – 3,5 ha
platībā un 3864 008 0201 – 1,5 ha platībā.

2.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. Izskatot A. B.[..] iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001
0091 – 3,4 ha platībā un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir
tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei
lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. B. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 001 0091 – 3,4 ha platībā iznomāšanu.
3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 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. Izskatot A. L. [..] iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 3864
004 0480 – 1 ha platībā un 3864 011 0043 – 9,5 ha platībā.
Ņemot vērā to, ka Rugāju novada domē ir saņemti trīs iesniegumi par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 011 0043 – 9,5 ha platībā nomu, ir nepieciešams izvērtēt visus zemes
piešķiršanas nomā lietderības apsvērumus un tam vajadzīgs ilgāks laika posms.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka,
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada
15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,

PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. L. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0480 – 1 ha platībā iznomāšanu.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4.4. Jautājuma izskatīšanu, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0043 – 9,5 ha
platībā nomu, atlikt uz nākošo domes sēdi.
4.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. Izskatot A. S. [..] iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0479 – 1 ha platībā un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru
18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura
tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu
komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. S. [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 – 1 ha platībā iznomāšanu.
5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
6. Izskatot A. Z. [..] iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0483 – 1,7 ha platībā un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir
tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības

zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei
lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Z. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0483 – 1,7 ha platībā iznomāšanu.
6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
6.4. 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 vienību apvienošanu
A.Leons
Izskatot Rugāju novada lauku attīstības speciālistes Veltas Leones iesniegumu, ar lūgumu veikt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 004 0114 un 3864 004 0483 apvienošanu. Zemes
vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0114 un zemes vienība 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0483 atrodas blakus viena otrai.
Pamatojoties uz 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, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu,
kurš noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus
esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, Saimniecisko jautājumu
komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot blakus esošās Rugāju novada pašvaldībai piederošās zemes vienības – zemes vienībai
1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0114 pievienot zemes vienību 1,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0483; jaunizveidotajai zemes vienībai saglabāt kadastra
apzīmējumu 3864 004 0114.
2. Apvienotai zemes vienībai 3,4 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0114 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0201).

4. §
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs"
R.Krēmere, B.Berkolde
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 28.punktu un 62.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada
24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos" 3.3, 3.11., 5. punktiem, Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" 6.1, 6.6., 19., 41. punktiem, Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" 9.punktu,
Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība"" 162.punktu un Valsts reģionālās attīstības aģentūras
24.09.2012. vēstuli Nr.2/SWU/12/2975 „Par līdzdalību Latvijas - Šveices sadarbības programmas
projekta īstenošanā", ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere,
Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" īstenošanā.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu no pašvaldības 2013.gada budžeta 10% apmērā, kas ir LVL
226.62, akceptējot kopējās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas izmaksas – LVL 2266.24.
3. Pilnvarot Reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu
un noslēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.
5. §
Par piedalīšanos Vides ministrijas
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II kārtā.
R.Krēmere, L.Melnace

1. Izskatot Rugāju novada domes izstrādāto projektu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu,
iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II kārtā, projekta
nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada
vidusskolas ēkā", uzlabojot izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti, attiecināmo izmaksu summa
– Ls 129591,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 0,00, kopējās projekta izmaksas Ls 129591,00,
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām Ls 45486,44, kopā Ls 45486,44 (
četrdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit seši lati 44 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
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; Ministru
kabineta 2012.gada 05.oktobra noteikumiem Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikumu un Finanšu komitejas sēdes 15.10.2012. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā" iesniegšanai Vides ministrijas
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II kārtā.
1.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls
45486,44 ( četrdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit seši lati 44 santīmi).
1.3. Projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju
stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nemainīt lietošanas
veidu un nedemontēt.
1.4. Papildus izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Rugāju novada
Domes līdzekļiem.
1.5. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu valsts kasē.
2. Izskatot Rugāju novada domes izstrādāto projektu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu,
iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II kārtā, projekta
nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines
pamatskolas ēkā", uzlabojot izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti, attiecināmo izmaksu summa
– Ls 215017,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 0,00, kopējās projekta izmaksas Ls 215017,00,
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām Ls 75470,97, kopā Ls 75470,97 (
septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit lati 97 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga
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; Ministru
kabineta 2012.gada 05.oktobra noteikumiem Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikumu un Finanšu komitejas sēdes 15.10.2012. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā" iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"" II kārtā.
2.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls
75470,97 ( septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit lati 97 santīmi).
2.3. Projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju
stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas nemainīt lietošanas
veidu un nedemontēt.
2.4. Papildus izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Rugāju novada
Domes līdzekļiem.
2.5. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu valsts kasē.
6. §
Par valsts budžeta mērķdotācijas 2012.gada 1.septembrim - 30. novembrim sadali
izglītībai Rugāju novadā
R.Krēmere, I.Šaicāne
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību 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", MK 28.01.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība" 8. un 9. Punktiem, MK 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi" 5.punktu, Rugāju novada domes noteikumiem „Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Rugāju novada izglītības iestādēm pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", Rugāju novada Mērķdotācijas
aprēķina un sadales izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām komisijas 03.10.2012. sēdes protokolu Nr.2 un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Rita Krēmere, Arnolds
Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders,

PRET – nav,
ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās: Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Eduards
Stalidzāns,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai LVL 78 605 apjomā Rugāju novadā sadalījumu
2012.gada septembrī - novembrī saskaņā ar pielikumu.

7. §
Par amatalgas noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
R.Krēmere, I.Šaicāne
1. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 28. punktiem, Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību 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", MK 28.07.2009. noteikumiem
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi", Rugāju novada domes noteikumiem „Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Rugāju novada izglītības iestādēm pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", Rugāju novada Mērķdotācijas
aprēķina un sadales izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām komisijas 03.10.2012. sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2) un ņemot vērā
Finanšu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Iveta Arelkeviča, Rita
Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders,
PRET – nav,
ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta 1. daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās: Inese Feldmane, Eduards Stalidzāns,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Izveidot pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas fondu 2012.gada
1.septembrī - 30.novembrī LVL 1 556 apjomā (vienam mēnesim), tajā skaitā darba devēja sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, ietverot mēneša darba algas un piemaksu par darba kvalitāti 7%
apmērā, nosakot šādas mēneša darba algas:
1. Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei Feldmanei – LVL 680,
2. Eglaines pamatskolas direktoram Eduardam Stalidzānam – LVL 492.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, Izglītības likuma 53.pantu, MK
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi" un Finanšu komitejas
slēdzienu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Eduards Stalidzāns, Maruta
Paidere, Iveta Arelkeviča, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders,

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:
Noteikt Rugāju sporta centra direktoram Laurim Krēmeram mēneša darba algu ar 2012.gada
1.septembri Ls 415,00 (četri simti piecpadsmit lati, 00 santīmi) apmērā.

8. §
Par saistošo noteikumu Nr.9/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012
"Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu
R.Krēmere, 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 Finanšu komitejas 2012.gada
15.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par
Rugāju novada pašvaldības 2012.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.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9/2012 ar pielikumiem, pavisam uz 3 lp.
9. §
Par piedalīšanos projektu konkursā un pieteikuma iesniegšanu
Sorosa fonds – Latvija 2. kārtā
R.Krēmere, L.Melnace
Izskatot Rugāju novada domes izstrādāto projektu pieteikumu ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada
vidusskolas projektu, iesniegšanai Sorosa fonds – Latvija (SFL), iniciatīvas "Pārmaiņu iespēja
skolām" 2.kārtas konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss", projekta nosaukums „Mūsdienīga
skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai", (mērķis - paplašināt Rugāju novada
vidusskolas, kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību), Sorosa fonda līdzfinansējums Ls

10542,06, pašvaldības līdzfinansējums Ls 2110,52, projekta kopējās izmaksas Ls 12652,58.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Sorosa fonda Latvija (SFL) iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām" izsludināto projektu konkursu iniciatīvas
2.kārtai „Skola kā kopienas attīstības resurss", kas nosaka, ka pašvaldība var piedalīties projektu
konkursā,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu pieteikumu „ Mūsdienīga skola Rugāju
novadā izaugsmei un konkurētspējai" iesniegšanai Sorosa fonds – Latvija (SFL), iniciatīvas
"Pārmaiņu iespēja skolām" 2.kārtas konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss".
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas LVL 12 652,58 (divpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit
divi lati un 58 santīmi).
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2110,52 (divi
tūkstoši viens simts desmit lati 52 santīmi).
4. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai līdzekļus paredzēt no Rugāju novada domes 2013.gada
pamatbudžeta izmaksām.
10. §
Par adreses piešķiršanu
R.Krēmere
Izskatot A. K., [..], iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi lauksaimniecības tehnikas novietnes un
barības šķūnim, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3864 007 0025 - Ievas 1,
Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV – 4577, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. punktu, kas
nosaka, ka adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 10. punktu, kurš nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta
Paidere, Rita Krēmere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi lauksaimniecības tehnikas novietnes un barības šķūnim, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 3864 007 0025 - Ievas 1, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV – 4577.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)

