2012.11.16., (protokols Nr.18).
2012.gada 16.novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18)
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Henriki”, Rugāju pagastā , Rugāju novadā.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bebri”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
5. Par zemes platības precizēšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 “Grozījums saistošajos noteikumos Nr.14/2010 " Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā ””
apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.11/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 “Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Rugāju novada domes 21.07.2011. lēmumā Nr.12, 7.§ „Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.2019.gadam izstrādes uzsākšanu.
9. Par Rugāju pagasta padomes 19.04.2007. lēmuma 4 6.& 65.p. atcelšanu.
1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu loku, kam ir tiesības uz
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā”, un Veselības un sociālo jautājumu
komitejas 2012.gada 12.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine,
Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša,
Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 14 ģimenēm,
1.2. 01.11.2012. līdz 31.01.2013. – 18 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.10.2012. līdz 31.12.2012.

– 4 personām,

2.2. 01.11.2012. līdz 31.01.2013. – 14 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 2 ģimenēm.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
4.1. 01.10.2012. līdz 31.12.2012. – 1 personai,
4.2. 01.10.2012. līdz 30.09.2013. – 1 personai,
4.3. 01.11.2012. līdz 31.03.2013. – 1 personai,
4.4. 01.11.2012. līdz 31.01.2013. – 1 personai.
5. Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1. 01.11.2012. līdz 31.12.2012. – 6 personām Ls 240,00 mēnesī,
5.2. 01.11.2012. līdz 31.12.2012. – 3 ģimenēm Ls 506,00 mēnesī.
6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 10 personām Ls 440,00 apmērā.
7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00.

9. Piešķirt malkas pabalstu 2 personām Ls 50,00.
10. Piešķirt politiski represēto pabalstu 10 personām Ls 200,00.
2. §
Par nosaukuma piešķiršanu
A.Leons
Rugāju novada domē 18.10.2012. saņemts J. G. [..], pilnvarotās personas V. B. [..], iesniegums ar lūgumu piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0086 nosaukumu „Susuriņi”.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 3864 007 0086 ir
J. G. īpašumā.
2. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, J. G. kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir
tiesības prasīt nosaukuma piešķiršanu.
3. Saskaņā ar 10.01.2012. izsniegto pilnvaru V. B. ir pilnvarots rīkoties J. G. interesēs sakarā ar īpašuma ar kadastra Nr. 3864 007
0086 nostiprināšanu Zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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 Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 12.novembra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons,
Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0086 nosaukumu „Susuriņi”.
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)
3. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Henriki”, Rugāju pagastā , Rugāju novadā
A.Leons
Rugāju novada domē 05.11.2012. saņemts R. Z. iesniegums, ar lūgumu par nekustamā īpašuma „Henriki ", kadastra Nr.
3874 018 0081, kopējā platība 43.17 ha sadalīšanu divos zemes gabalos.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 3874
018 0081 ir R. Z. īpašumā un ņemot vērā Latvijas Republikas 2006.gada 14.septembra „Zemes ierīcības likuma" 5.panta pirmās daļas
1.punktu, kurš nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks attiecībā uz saviem īpašumiem.
2. Pamatojoties uz augstāk minētā likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību sadalīšanai, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.punktā minētajiem zemes
ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma
izstrādi,
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.
punktu pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada
12.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere,
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Henriki", Rugāju pagastā, Rugāju novadā ar kadastra Nr. 3874 018 0081
sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam "Henriki", Rugāju pagastā, Rugāju novadā,
kadastra apzīmējums 3874 018 0081, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

4. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Bebri”,
Rugāju pagastā, Rugāju novadā
A.Leons
Rugāju novada domē ir saņemts SIA „Lauku zemju inženieri” izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam
īpašumam „Bebri” (Rugāju pagasts, Rugāju novads).
Zemes ierīcības projektā ir paredzēts, ka tā rezultātā zemes īpašuma „Bebri” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874
003 0052 kopplatībā 8,3 ha tiks sadalīta divos zemes gabalos:
1.Zemes gabals Nr.1 ar platību 3,2 ha,
2.Zemes gabals Nr.2 ar platību 5,1 ha.
Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka šāda zemes vienības sadale nav pretrunā ar Rugāju pagasta teritorijas plānojumu.
Apsekojot zemes vienību dabā un pamatojoties uz Rugāju pagasta teritorijas plānojumu, Aizsargjoslas likumu un Valsts robežas
likumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0052 ir konkretizēti sekojoši apgrūtinājumi:
1. 11020104 - līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
2. 161203 - pierobeža;
3. 110401 - regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
4. 110502- tauvas joslas teritorija gar upi;
5. 110402 - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
6. 110402- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
7. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku
teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 Kv.
Zemes īpašuma „Bebri” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0053 atrodas netālu no valsts autoceļa BalviUpatnieki.
Z/S „Vītoli” pasūtītajā zemes ierīcības projektā ir paredzēti šādi Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
1) Zemes gabalam Nr.1 ar platību 3,2 ha atstāt nosaukumu –„Bebri”, atstāt adresi- „Bebri”, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
Zemes lietošanas mērķi atstāt zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2) Zemes gabalam Nr.2 ar platību 5,1 ha piešķirt nosaukumu –„Vītoli”, jo gabalu paredzēts pievienot īpašumam „Vītoli”,
atstāt lietošanas mērķi -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā
īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19. punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas,
apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes ierīcības projektu
vai apbūves noteikumiem, un 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Saimniecisko
jautājumu komitejas 2012.gada 15.oktobra atzinumu Rugāju novada Dome, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere,
Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Bebri” (Rugāju pagasts,
Rugāju novads);
2. Zemes gabalam Nr.2 ar platību 5,1 ha piešķirt nosaukumu –„Vītoli”, atstāt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšana, zemes vienību un apgrūtinājumu kopplatība var tikt precizēta.
4. 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 platības precizēšanu
A.Leons
1. Rugāju novada domē 08.11.2012. saņemts SIA "Latvijasmernieks.lv", reģistrācijas Nr. 40003783960, adrese Mārsaļu iela
19, Rīga, LV-1050, 2012.gada 5.novembra iesniegums Nr.16BA-03.3/4 ar lūgumu precizēt platību zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 006 0190, kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Ar Rugāju pagasta zemes komisijas 1997.gada 1.oktobra lēmumu Nr.6 E. L. G. lietošanā ir piešķirti 17 ha.

2. Ar 2007.gada 3.septembrī izdoto Mantojuma apliecību (mantojuma lieta Nr. 55/54387/07) lietošanas tiesības uz zemes gabalu
16,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0190 ieguva Dz.A.
3. Nekustamā īpašuma robežas uzmērītas 2012.gada 24.oktobrī.
4. Pēc kadastrālās uzmērīšanas datiem uzmērītā zemes platība ir noteikta 14,27 ha
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai daļai, kas
nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes
gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 12.novembra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav,
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Precizēt nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 3874 006 0190, platību no 17 ha uz 14.27 ha.
1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā
Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
2. Rugāju novada domē 14.11.2012. saņemts SIA "Lauku zemju inženieri", reģistrācijas Nr. 42403015321, adrese Balvu
novads, Kubulu pagasts, „Fabrikas”, LV-4566, iesniegums ar lūgumu precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
007 0204, kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistes datus un ar
lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Ar Lazdukalna pagasta TDP 1994.gada 14.jūnija lēmumu Nr.3 J. K. lietošanā tika piešķirti 10 ha.
2. Augstāk minētajam nekustamajam īpašumam visas blakus esošās zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas.
3. Ar 2012.gada 30.augustā izdoto Mantojuma apliecību lietošanas tiesības uz zemes gabalu 10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
3864 007 0204 ieguva L. K.
4. Nekustamā īpašuma robežas uzmērītas 2012.gada 24.oktobrī.
5. Pēc kadastrālās uzmērīšanas datiem uzmērītā zemes platība ir noteikta 11.21 ha
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai daļai, kas
nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes
gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu
kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta
Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns,
Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Precizēt nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 3864 007 0204, platību no 10 ha uz 11.21 ha.
2.2. 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).
6. §
Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 “Grozījums saistošajos noteikumos Nr.14/2010 " Par pašvaldības nodevām Rugāju
novadā”” apstiprināšanu
R.Krēmere, G.Pipurs
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības
domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm
un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos
gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus un ņemot vērā Finanšu komitejas 12.11.2012. atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris
Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts: Valdis Ančs, Rugāju novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Par pašvaldības nodevām Rugāju
novadā” (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā) triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. §
Par saistošo noteikumu Nr.11/2012 “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, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis
Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2012 “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.
8. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 21.07.2011. lēmumā Nr.12, 7.§ „Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.2019.gadam izstrādes uzsākšanu.
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 14.novembrī saņemts atbildīgās par novada attīstības programmas izstrādi L.Kļaviņas
iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas attīstības programmas izstrādes Darba uzdevuma (apstiprināts ar Rugāju novada domes
21.07.2012. lēmumu (protokols Nr.12, 7.§)) 2.- 6.punktos, nosakot attīstības programmas izstrādes termiņus atbilstoši L.Kļaviņas
piedāvātajām izmaiņām darbu izpildes laika grafikā.
Ņemot vērā L.Kļaviņas iesniegumu, saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībai ir pienākumu izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un LR “Teritorijas attīstības
plānošanas likuma” 12.panta 1.punktu, kas nosaka pašvaldības kompetenci izstrādāt vietējās pašvaldības attīstības programmu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris
Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS –
nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju novada domes 21.07.2011. (protokols Nr.12, 7.§) apstiprinātajā Darba uzdevumā Rugāju novada
attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādei, 2.- 6.punktos, nosakot sekojošus termiņus:
Nr.
p.k.
2.

Pasākums
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
Tematisko darba grupu organizēšana, rezultātu apkopošana.
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.
2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
Tematisko darba grupu organizēšana, rezultātu apkopošana.
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.
2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde
Tematisko darba grupu organizēšana, rezultātu apkopošana.
2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
Tematisko darba grupu organizēšana, rezultātu apkopošana
2.5. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā
3.

Termiņš

07.10.2011.27.01.2012.
30.01.2012.25.01.2013.
30.01.2012.25.01.2013.
30.01.2012.25.01.2013.
28.01.2013.01.02.2013.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas 04.02.2013.-

aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo 22.02.2013.
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde
25.02.2013.12.04.2013.
4.
Publiskā apspriešana
4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu 15.04.2013.
publiskajai apspriešanai
-19.04.2013.
4.2. Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana 22.04.2013.plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv, laikrakstā „Vaduguns” un 26.04.2013.
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.
4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.
4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana

29.04.2013.07.06.2013.
10.06.2013.28.06.2013.
4.5. Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana 01.07.2013.vadības grupā, rezultātu apkopošana
26.07.2013.
4.6. Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 01.07.2013.kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 26.07.2013.
„Kurmenīte”.
5.
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana
5.1. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus,
kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas
reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma
saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.
5.3. Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala
redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
6.
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana

01.07.2013.26.07.2013.
29.08.2013.02.08.2013.

6.1. Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā,
novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu.
Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta
un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
6.2. Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā
www.rugaji.lv, laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.
6.3. Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas
reģionam

09.09.2013.

05.08.2013.09.08.2013.

10.09.2013.13.09.2013.
16.04.2013.20.09.2013.

9. §
Par Rugāju pagasta padomes 19.04.2007. lēmuma 4 6.& 65.p. atcelšanu
R.Krēmere
Rugāju novada domē 14.11.2012. saņemts iesniegums no M. L., [..], ar lūgumu atcelt Rugāju pagasta padomes 19.04.2007.
lēmumu 4 6.& 65.p. ar kuru tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0131 (20,0 ha platībā),
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris
Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS –
nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atcelt Rugāju pagasta padomes 19.04.2007. lēmumu 4 6.& 65.p.

