2013.05.16., (protokols Nr.6).
Darba kārtība:
1. Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un
sabiedriskajās aktivitātēs 2012./2013. mācību gadā.
2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
3. Par zemes nomu.
4. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
7. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas amata vienību un
amatalgu sarakstā.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu senioru deju kopas „Tonuss" tērpu iegādei.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Rugāju novada Lazdukalna pagasta saieta nama skatuves
aprīkojuma iegādei.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bērnu nometnes „Taureņu vasara" bērniem ar īpašām
vajadzībām.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensnovedēja iegādei un uzstādīšanai Rugāju novada
sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
12. Par līdzfinansējumu sportistu dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.
13. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju stadiona būvniecības pabeigšanai.
14. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par
Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu""apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā "Par zemes lietošanas
mērķa maiņu" (protokols Nr.8, 3.§)

1. §
Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un
sabiedriskajās aktivitātēs 2012./2013. mācību gadā.
E.Stalidzāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā, 14.panta 2.daļas 6.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības pienākums ir atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, un 15.panta 4.punktu, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību;
Ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir
nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, trešās daļas
27.apakšpunkts nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība atbalsta izglītojamo
piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās,

60.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto
programmu pedagogu darba samaksas finansēšanā, bet pedagogus materiāli stimulē un pabalstus
viņiem izmaksā saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma (Pārejas noteikumu 11.punkts) un
pašvaldību institūcijās noteikto atlīdzību (darba samaksu, prēmijas, naudas balvas, pabalstus u.c.)
2009.gadā nosaka atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzību 2009.gadā";
Ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, kas balstīts uz pašvaldības
Balvu piešķiršanas izglītojamo apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā, sportā
un sabiedriskajās aktivitātēs komisijas 2013.gada 13.maija sēdes lēmumu un Finanšu komitejas
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ls 3287,41 naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un
pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs
2012./2013. mācību gadā.
2. §
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", ņemot vērā Veselības un sociālo jautājumu komitejas 13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.04.2013. līdz 30.06.2013. – 6 ģimenēm,
1.2. 01.04.2013. līdz 30.09.2013. – 1 ģimenei,
1.3. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 21 ģimenei,
1.4. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 1 ģimenei.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.04.2013. līdz 30.06.2013. – 4 personām,
2.2. 01.04.2013. līdz 30.09.2013. – 1 personai,
2.3. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 4 personām,
2.4. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 2 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
3.1. 01.04.2013. līdz 30.09.2013. – 1 personai,
3.2. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 1 personai.
4. Piešķirt GMI pabalstu no:
4.1. 01.05.2013. līdz 31.05.2013. – 1 ģimenei Ls 151,00 mēnesī,
4.2. 01.05.2013. līdz 31.05.2013. – 1 personai Ls 35,00 mēnesī,
4.3. 01.05.2013. līdz 30.06.2013. – 1 ģimenei Ls 125,00 mēnesī,
4.4. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. - 1 ģimenei Ls 116,67 mēnesī.
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 30 personām Ls 1040,00 apmērā.
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.
7. Piešķirt malkas pabalstu 9 personām Ls 225,00 apmērā.
8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.
9. Piešķirt materiālo pabalstu 4 personām Ls 180,00 apmērā.
10. Piešķirt pabalstu veicot sabiedriski derīgo darbu 1 personai Ls 15,00.
11. Piešķirt pabalstus pilngadību sasniegušam bārenim.
12. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 4 personām.
13. Piešķirt sociālās aprūpes pakalpojumu SAC "Rugāji"1 personai.
3. §
Par zemes nomu
A.Leons
1. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts L. K. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3874 013 0612 – 2.83 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3874 013 0612 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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 komitejas 2013.gada 13.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. K. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 013 0612 – 2.83 ha platībā iznomāšanu.
1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Rugāju novada domē 10.05.2013. saņemts D. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 – 0.8 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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 2013.gada
13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Iznomāt D. B. zemes vienības daļu 0,8 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 3874 013 0363 sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
2.2. Iznomātās zemes vienības lietošanas mērķis: 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu

dārziem.
2.3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
2.4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
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. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts A. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0144 – 1 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar Lazdukalna pagasta padomes 2007.gada 27.jūlija lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu" tika izbeigtas lietošanas tiesības A. B. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864
009 0144 – 1 ha platībā. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25. panta otrā daļa nosaka, ka persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu.
2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0144 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
3) Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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 komitejas 2013.gada 13.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
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 009 0144 – 1 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. Rugāju novada domē 24.04.2013. saņemts V. B., iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0129 – 1.6 ha platībā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864
007 0023 – 1 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0132 – 2 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0129 – 2 ha platībā, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 007
0023 – 1.1 ha platībā un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0132 – 1,5 ha platībā ir
Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0132 saskaņā ar Lazdukalna pagasta padomes
2009.gada 29.jūnija lēmumu ir piešķirts nomā citai personai.
3) Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0023 noteikts statuss – zeme zemes reformu pabeigšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā
kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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
komitejas 2013.gada 13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 38764 007 0129 – 2 ha platībā iznomāšanu.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz vienu gadu.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
4.4. Atteikt V. B. nodot nomā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0132 un zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0023.
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. Rugāju novada domē 15.04.2013. saņemts L. A. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3874 009 0134 – 5.55 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3874 009 0134 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš

paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. A. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 009 0134 – 5.55 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.
4. §
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu
A.Leons
Rugāju novada domē 18.04.2013. saņemts E. M. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0112 – 6.3 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0112 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2) Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0112 saskaņā ar Rugāju novada domes
2009.gada 16.septembra lēmumu (protokols Nr.8, 15.paragrāfs, 35.punkts) ir piešķirts nomā citai
personai līdz 2019.gada 12.oktobrim.
Ņemot vērā augstāk minēto un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt E. M. nodot nomā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0112.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
A.Leons
Rugāju novada domē 22.04.2013. saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas
vēstule Nr. 2-04.1-V/1888 „Par kadastra datu labošanu" ar lūgumu piešķirt lietošanas mērķi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0079.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajos datos izveidota
jauna zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0079 kopplatībā 0.6 ha.
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai
izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes vienībai nosaka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība.
Ņemot vērā augstāk minēto 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, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis,
Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0079 – 0.6 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
kods 0201).
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 projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
R.Krēmere
1. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Rugāju novada domes Kultūras nodaļas vadītājas
Guntas Grigānes iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)

atklātā LEADER projektu konkursa 6.kārtas, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Parka
estrādes rekonstrukcija" attiecināmo izmaksu summa – 7000,00 Ls, neattiecināmās izmaksas –
1470,00 Ls, kopējās projekta izmaksas 8470,00 Ls, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 700,00 Ls un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas
1470,00 Ls, kopā 2170,00 Ls (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit lati 00 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Parka estrādes rekonstrukcija"
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
1.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 700,00
Ls un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas - 1470,00 Ls.
1.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
2. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas
Mārītes Orniņas iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu,
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Rugāju
pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā" attiecināmo
izmaksu summa – 8264,46 Ls, neattiecināmās izmaksas – 1735,54 Ls, kopējās projekta izmaksas 10

000,00 Ls, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 826,45 Ls un PVN
21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas 1735,54 Ls, kopā 2561,99 Ls (divi tūkstoši pieci
simti sešdesmit viens lats 99 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma
infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 826,45
Ls un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas - 1735,54 Ls.
2.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
3. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Rugāju novada muzeja vadītājas Velgas Vīcupas
iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas
Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER
projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „No mūsu pagātnes"
attiecināmo izmaksu summa – 826,45 Ls, neattiecināmās izmaksas – 173,55 Ls, kopējās projekta
izmaksas 1000,00 Ls, piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 82,64 Ls
un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas 173,55 Ls, kopā 256,19 Ls (divi simti
piecdesmit seši lati 19 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt

pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „No mūsu pagātnes" iesniegšanai Eiropas
Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER
projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
3.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 82,64
Ls un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas – 173,55 Ls.
3.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
4. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes vecākās
Ludmilas Loginas iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes
sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā",
projekta „Baznīcas grīdas telpu vienkāršota renovācija" kopējās projekta attiecināmās izmaksas
8483,55 Ls, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 40% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām
izmaksām 3393,42 Ls (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs lati 42 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra

noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Atbalstīt Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes sagatavoto projektu „Baznīcas grīdas
telpu vienkāršota renovācija" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
4.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
– 3393,42 Ls.
4.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
5. Rugāju novada domē 10.05.2013. saņemts Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes
prāvesta Oļģerta Misjūna iesniegums ar lūgumu atbalstīt Augustovas Svētās Elizabetes Romas
katoļu draudzes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā", projekta „Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija" kopējās projekta
attiecināmās izmaksas 4937,26 Ls, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 40% apmērā no kopējām
projekta attiecināmajām izmaksām 1974,90 Ls (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit četri lati 90
santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
5.1. Atbalstīt Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudzes sagatavoto projektu
„Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā".
5.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
– 1974,90 Ls.
5.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
6. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte""
pārstāves Antras Kikustes iesniegums ar lūgumu atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs
„Eglainīte"" sagatavoto projektu, iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā", projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns"
tālāka rekonstrukcija tā darbības nodrošināšanai un stiprināšanai" kopējā attiecināmo izmaksu
summa ir 7000,00 Ls (septiņi tūkstoši lati) un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām - 700,00 Ls ( septiņi simti lati).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
6.1. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte" sagatavoto projektu
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns" tālāka rekonstrukcija tā darbības
nodrošināšanai un stiprināšanai" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā".
6.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
– 700,00 Ls.
6.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
7. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" valdes
priekšsēdētājas Marutas Paideres iesniegums ar lūgumu atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības
„Saulīte" sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā",
projekta „Atpūtas vietas „Tīrai un veselīgai dzīvestelpai" labiekārtošana" kopējā attiecināmo
izmaksu summa ir 2420,00 Ls un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām - 242,00 Ls (divi simti četrdesmit divi lati).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons,
Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Maruta Paidere,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
7.1. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Atpūtas vietas „Tīrai un

veselīgai dzīvestelpai" labiekārtošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā".
7.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
– 242,00 Ls.
7.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
8. Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts biedrības „Mēs paši" valdes priekšsēdētājas Ilzes
Lesnieces iesniegums ar lūgumu atbalstīt biedrības „Mēs paši" sagatavoto projektu iesniegšanai
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER
projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Rotaļu laukuma „Nāc un
rotaļājies" labiekārtošana", kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 1730,00 Ls (viens tūkstotis
septiņi simti trīsdesmit lati) un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām - 173,00 Ls (viens simts septiņdesmit trīs lati).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Maruta Paidere, Andris Leons,
Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Jānis Lesnieks,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
8.1. Atbalstīt biedrības „Mēs paši" sagatavoto projektu „Rotaļu laukuma „Nāc un rotaļājies"
labiekārtošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
8.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

– 173,00 Ls.
8.3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
9. Izskatot Biedrības „Mēs pasaulē" valdes priekšsēdētājas Mārītes Orniņas iesniegumu ar lūgumu
atbalstīt Biedrības „Mēs pasaulē" sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES)
Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass
411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā", projekta „Norādes zīmju uzstādīšana Rugāju pagasta teritorijā"
kopējā projekta izmaksu summa ir 12661,93 Ls un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no kopējām
izmaksām - 5661,93 Ls (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit viens lats 93 santīmi). Projekta „Norādes
zīmju uzstādīšana Lazdukalna pagasta teritorijā" kopējā projekta izmaksu summa ir 9453,34 Ls un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no kopējām izmaksām - 2453,34 Ls (divi tūkstoši četri simti
piecdesmit trīs lati 34 santīmi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
9.1. Atbalstīt Biedrības „Mēs pasaulē" sagatavoto projektu „Norādes zīmju uzstādīšana Rugāju
pagasta teritorijā" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
9.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām – 5661,93 Ls.
9.3. Atbalstīt Biedrības „Mēs pasaulē" sagatavoto projektu „Norādes zīmju uzstādīšana Lazdukalna
pagasta teritorijā" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
9.4. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām – 2453,34 Ls.
9.5. Projektu apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.
7. §
Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības
Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā
R.Krēmere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt pašvaldības
darbinieku atlīdzību, ņemot vērā Rugāju novada domes 18.03.2010. noteikumu „Rugāju novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 1.4. punktu, kas nosaka, ka amatalgas
likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un izmaiņas tiek noteiktas ar domes
lēmumu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 13.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu
sarakstā:
1. izslēgt amata vienību ugunsdzēsēju automašīnas vadītājs (profesijas kods 5411 12);
2. noteikt automobiļa vadītāja (profesijas kods 8322 01) mēneša amatalgu Ls 280,00 (divi simti
astoņdesmit lati, 00 santīmi) vienai amata vienībai.
8. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu senioru deju kopas „Tonuss" tērpu iegādei
R.Krēmere
Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts deju kopas „Tonuss" dalībnieces M. L. iesniegums ar
lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus Ls 300.00 apmērā deju kopas „Tonuss" tērpu iegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka Pašvaldības budžeta
izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 13.05.2013.
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 300.00 (trīs simti lati, 00 santīmi) apmērā deju kopas „Tonuss" tērpu
iegādei.
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības budžeta 2013.gadam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu "Lazdukalna saieta
nams" par Ls 300.00.
9. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Rugāju novada Lazdukalna pagasta saieta nama
skatuves aprīkojuma iegādei
R.Krēmere
Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts kultūras darba organizatora Jāņa Rakstiņa iesniegums ar
lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1800.00 apmērā Rugāju novada Lazdukalna pagasta
Lazdukalna saieta nama skatuves aprīkojuma (skatuves kulises) iegādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka Pašvaldības budžeta
izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 13.05.2013.
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti lati, 00 santīmi) apmērā Rugāju
novada pašvaldības Lazdukalna pagasta Saieta nama skatuves aprīkojuma (skatuves kulises)
iegādei.
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības budžeta 2013.gadam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu "Lazdukalna saieta
nams" par Ls 1800.00.
10. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bērnu nometnes „Taureņu vasara"
bērniem ar īpašām vajadzībām
R.Krēmere
Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts nometnes „Taureņu vasara" vadītājas Līgas Kravales
iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Ls 470,00 (četri simti septiņdesmit lati 00 santīmi)
apmērā nometnei „Taureņu vasara", kas notiks no šī gada 16. līdz 25.jūlijam. Finanšu līdzekļi
nepieciešami, lai nodrošinātu nometnes dalības maksu divdesmit pieciem Rugāju novada bērniem ar

īpašām vajadzībām un algu auklītei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka Pašvaldības budžeta
izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 13.05.2013.
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu Latvijas Bērnu Fonda finansētajai bērnu nometnei "Taureņu vasara"
Rugāju novada 25 bērniem ar īpašām vajadzībām – kopējā summa Ls 470,00 (četri simti
septiņdesmit lati 00 santīmi).
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības budžeta 2013.gadam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu "Izglītība; Bērnu
vasaras nometnes" par Ls 470,00.
11. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensnovedēja iegādei un uzstādīšanai Rugāju novada
sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
R.Krēmere, V.Ančs, A.Leons
Rugāju novada domē 13.05.2013. saņemts Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas vadītāja
vietnieces Dzidras Šmagres iesniegums ar lūgumu uzstādīt zibensnovedēju sociālajai mājai Liepu
ielā 4, Skujetniekos.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Balvu zemesgrāmatas nodaļas tiesneses Vijas Pužules 1997.gada 22.decembrī izdoto
nostiprinājuma uzrakstu nekustamajam īpašumam Liepu ielā 4, Skujetnieki, Lazdukalna pag.,
Rugāju nov. īpašuma tiesības uz visu īpašumu nostiprinātas Lazdukalna pagasta pašvaldībai.
2) Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām likuma
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu. Ņemot vērā, ka Rugāju novada pašvaldībai piederošā ēka nesen renovēta un
balstoties uz lietderības apsvērumiem, lai nodrošinātu ēkas uzturēšanu tehniski un estētiski labā
stāvoklī, nepieciešams uzstādīt zibensnovedēju.
Pamatojoties uz likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta
pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzturēšanu
un apsaimniekošanu finansē no šim nolūkam paredzētiem pašvaldības budžeta līdzekļiem; ņemot
vērā Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei veikt cenu aptauju
zibensnovedēja iegādei un uzstādīšanai Rugāju novada sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetnieki,
Lazdukalna pag., Rugāju nov.
2. Noteikt, ka zibensnovedēja iegādes un uzstādīšanas kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt Ls
3000.00.
12. §
Par līdzfinansējumu sportistu dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos
R.Krēmere
1. Rugāju novada domē 24.04.2013. saņemta Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas, reģ. Nr.
40008103006, vēstule ar lūgumu rast iespēju piešķirt LVL 552 ceļa izdevumu apmaksai, lai
nodrošinātu Rugāju novada sportistu piedalīšanos Eiropas Čempionātā svarbumbu celšanā, kurš
notiks Veksfordā, Īrijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu
kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu,
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 13.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt finanšu līdzekļus J. D. un S. A. dalībai 2013.gada Eiropas Čempionātā svarbumbu
celšanā Ls 552.00 (pieci simti piecdesmit divi lati, 00 santīmu) apmērā.
1.2. Finansējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu „Pārējie sporta un
kultūras pasākumi".
2. Rugāju novada domē 10.05.2013. saņemta Latvijas Lakrosa Federācijas, reģ. Nr. 40008088671,
vēstule „Par finansiālu atbalstu" ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Rugāju novadā dzimušo
iedzīvotāju, Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētāju un kapteini M. D.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu,
kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu,
,paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 13.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt finanšu līdzekļus M. D. dalībai 2014.gada Pasaules čempionātā Lakrosā sievietēm
Ošavā (Kanādā) Ls 500.00 (pieci simti latu, 00 santīmu) apmērā.
2.2. Finasējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu „Pārējie sporta un
kultūras pasākumi"
3. Rugāju novada domē 16.05.2013. saņemts ūdens motociklu sacensību dalībnieka J. B.
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt sportista dalību ūdens motociklu sacensībās Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Baltijas čempionātos piešķirot Ls 500.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu,
kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu,
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt finanšu līdzekļus J. B. dalībai 2013.gada ūdens motociklu sacensību čempionātos Ls
500.00 (pieci simti lati, 00 santīmu) apmērā.
3.2. Finansējumu nodrošināt, veicot Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetam grozījumus palielināt Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļu „Pārējie sporta un
kultūras pasākumi".
13. §
Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju stadiona būvniecības pabeigšanai
R.Krēmere

Lai nodrošinātu Rugāju novada vidusskolas stadiona izbūves pabeigšanu nepieciešams ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu LVL 365 233.81 (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs
lati, 81 santīms) apjomā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. 2007.gadā ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūras atbalstu realizēts Valsts investīciju projekts
„Rugāju sporta zāles celtniecības pabeigšana", kura ietvaros uzsākta vietas sagatavošana Sporta
laukuma izveidei – planēts laukums ~ 2 ha platībā.
2. 2010.gada īstenots projekts „Rugāju stadiona izbūves otrā kārta: „Pamatnes izveidošana zem
mākslīgā futbola laukuma seguma". Līdz šim nav izdevies piesaistīt finansējumu Rugāju stadiona
būvniecības pabeigšanai.
3. Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām likuma
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu. Ņemot vērā, ka ir iesākta Rugāju stadiona būvniecība un balstoties uz lietderības
apsvērumiem, lai nodrošinātu stadiona būvniecības pabeigšanu, nepieciešams rast finansējumu
stadiona būvniecības pabeigšanai – stadiona virskārtas uzklāšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
19.punktu, kur noteikts, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību
uzņemšanos pašvaldības vārdā, LR likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības,
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem", kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un
sniegt galvojumus un Finanšu komitejas 13.05.2013. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Rasma Zuša, Inese
Feldmane, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – 1 deputāts: Valdis Ančs,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 365 233.81 (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši divi
simti trīsdesmit trīs lati 81 santīmi) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 30 gadiem ar
atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.
2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.
4. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas.
5. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
14. §
Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju
novada pašvaldības 2013. 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, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2013 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Par
Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu"".
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
15. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā
"Par zemes lietošanas mērķa maiņu" (protokols Nr.8, 3.§)
A.Leons
Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta vecākā metodikas eksperta Valguta Vilniņa
iesniegumu ar norādi, ka zemes vienībai 3874 005 0019 (Dzīpari) 17.05.2012. noteikts
komercdarbības objektu apbūves (0801) mērķis, bet pēc teritorijas plānojuma atļautā izmantošana ir
lauksaimniecība un nelielā platībā ražošanas apbūve.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) 2012.gada 17.maijā Rugāju novada dome pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas mērķa maiņu"
(protokols Nr.8, 3.§) ar kuru zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0019 – 1.26 ha
platībā tika noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (kods
0801).
2) Saskaņā ar Rugāju pagasta teritorijas plānojumu 2005. – 2017.gadam zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 005 0019 atļautais plānotais saimnieciskās darbības mērķis ir lauksaimniecības
zeme.
3) Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 8.punktam
lietošanas mērķa noteikšanu pašvaldībai ierosina valsts institūcija.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība" 25.4.punktu, kurš nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina augstāk minēto MK
noteikumu 8.punktā minētā attiecīgā persona, ja nekustamajam īpašumam noteiktais lietošanas

mērķis neatbilst nekustamā īpašuma izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar
teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds
Zizlāns, Jānis Lesnieks, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2012.gada 17.maija Rugāju novada domes lēmumu „Par zemes lietošanas mērķa maiņu"
(protokols Nr.8, 3.§), 1.punktu izsakot šādā redakcijā:
„1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0019 – 1.26 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma 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.

