
2012.06.21., (protokols Nr.10). 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Rugāju novada Rugāju pagastā

21.06.2012. Nr.10

Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada domes Goda raksta piešķiršanu.

2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un citu pabalstu piešķiršanu.

3. Par pašvaldības zemes nomu.

4. Par kadastra datu labošanu.

5. Par adreses maiņu.

6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cipreses".

7. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā "Par zemes gabalu 
iznomāšanu" (protokols Nr.7, 2.§, 1.punkts).

8. Par inženierkomunikāciju turētāju saraksta apstiprināšanu.

9. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

10. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2011.gadu apstiprināšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju 
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" pieņemšanu.

12. Par Rugāju novada izglītojamo 2011./2012. m. g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu.

13. Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" pamatkapitāla palielināšanu piesaistot privāto 
investoru.

14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma "Meldri".

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu garīgās mūzikas ansamblim „Sonāte".

16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas 
remontdarbiem.

 

1. §

Par Rugāju novada domes Goda raksta piešķiršanu 

E.Stalidzāns
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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, nolikuma "Par Rugāju novada pašvaldības 
apbalvojumiem" (apstiprināts Rugāju novada domes 20.11.2011. sēdē, protokols Nr.17, 21.§) 5.1. 
punktu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti 
balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apbalvot Margaritu Stradiņu ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu par mūža ieguldījumu 
patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā dzimtā novada labā.

2. §

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un citu 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 15.jūnija atzinumu, atklāti 
balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.05.2012. līdz 31.10.2012. – 2 ģimenēm,

1.2. 01.06.2012. līdz 30.11.2012. – 7 ģimenēm,

1.3. 01.06.2012. līdz 31.08.2012. – 12 ģimenēm



1.4. 01.05.2012. līdz 31.07.2012. – 1 ģimenei

1.5. 01.06.2012. līdz 30.06.2012. – 1 ģimenei

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.05.2012. līdz 31.10.2012. – 4 personām,

2.2. 01.06.2012. līdz 31.08.2012. – 7 personām,

2.3. 01.05.2012. līdz 30.04.2013. – 1 personai,

2.4. 01.06.2012. līdz 31.05.2013. – 1 personai.

2.5. 01.05.2012. līdz 31.07.2012. – 1 personai

2.6. 01.06.2012. līdz 30.06.2012. – 1 personai

3. Piešķirt GMI pabalstu no:

3.1. 01.06.2012. līdz 30.06.2012. – 5 ģimenēm Ls 330,25 mēnesī ,

3.2. 01.06.2012. līdz 30.06.2012. – 1 personai Ls 40,00 mēnesī,

3.3. 01.06.2012. līdz 31.08.2012. – 1 personai Ls 40,00 mēnesī.

4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 12 personām Ls 436,50 apmērā.

5. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.

6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.

7. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 200,00 apmērā.

8. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 3 personām Ls 75,00 apmērā.

9. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 2 personām.

10. Piešķirt pabalstu 4 represētām personām Ls 80 apmērā.

3. §

Par pašvaldības zemes nomu

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 15.jūnijā saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0539 – 0.4 ha platībā, 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. jūnija atzinumu, atklāti balsojot:



PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. G. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0539 - 0,4 ha platībā iznomāšanu.

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

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 kadastra datu labošanu 

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 19.aprīlī saņemts VZD Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegums 
Nr.10-02/126657-1/1 ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un zemes platību, 
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, 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2. punktu, 
kurš nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts 
lietošanas mērķis, 10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi" 15.3. punktu, kurš paredz, ka lai zemes vienību reģistrētu kadastra 
informācijas sistēmā nepieciešams pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un
tam piekrītošās zemes platības noteikšanu un 2012.gada 15.jūnija Saimnieciskās komitejas sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0276 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

2. Noteikt, ka Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3864 
008 0276 platība ir 0,6 ha.

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

5. §

Par adreses maiņu

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 25.maijā saņemts Valsts zemes dienesta iesniegums „Par adresi 
„Ābeļkalni", Rugāju pagasts, Rugāju novads" par adreses datu sakārtošanu, pamatojoties uz 
2009.gada 3.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 
sistēmas noteikumi", 2.10. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes 
vienība, 6.punktu, kurš nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram 
adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas 
likumā noteiktajām prasībām, 12.punktu, kas nosaka, ka, novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu
lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai 
piešķir nosaukumu un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš 
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 
2012.gada 15.jūnija Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0232 adresi - „Viļumene 1",Rugāju 
pagasts, Rugāju novads, LV – 4570.

2. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju pagastā, 
Rugāju novadā, zemes vienībai Nr.2 piešķirt adresi "Ābeļkalni", Rugāju pagasts, Rugāju novads, 
LV – 4570.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

6. §

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cipreses"



A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 12.jūnijā saņemts I.K. iesniegums par zemes īpašuma atdalīšanu, 
pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos, 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības 
lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 
20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"16.1 punktu, kurā teikts, ka 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Cipreses", kadastra Nr. 3874 011 0180, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 011 0180 – 13.8 ha platībā.

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0180 piešķirt nosaukumu „Cipreses 
1".

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0180 noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

7. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā

"Par zemes gabalu iznomāšanu" (protokols Nr.7, 2.§, 1.punkts)

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 15.jūnijā saņemts Rugāju novada pašvaldības domes lauku 
attīstības speciālistes Veltas Leones, personas kods 190355-11952, iesniegums (5.pielikums) ar 
lūgumu pārskatīt 19.04.2012. sēdes lēmumu par zemes gabala iznomāšanu Egilam Barkānam.

Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka 2012.gada 19.aprīļa dome pieņēma lēmumu „Par zemes 
gabalu iznomāšanu" (protokols Nr.7, 2. §, 1.punkts), iznomāt Egilam Barkānam zemes vienību ar 



kadastra apzīmējumu 3864 002 0068 – 3,4 ha. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pašvaldību vienotās 
informācijas sistēmas datiem zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0068 platība ir 3,0 ha 
ir nepieciešams veikt grozījumus augstāk minētajā lēmumā.

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Grozīt 2012.gada 19.aprīļa Rugāju novada domes lēmumu „Par zemes gabalu iznomāšanu" 
(protokols Nr.7, 2. §, 1.punkts), 1.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 3864 002 0068 – 3,0 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna 
pagasta kadastra kartes (1. pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa."

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

8. §

Par inženierkomunikāciju turētāju saraksta apstiprināšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada15.maijā ir saņemts SIA „Ģeotelpiskie risinājumi" iesniegums 
(6.pielikums), kurā tiek lūgts apstiprināt inženierkomunikāciju turētāju sarakstu, ar kuriem 
mērniecības darbu veicējam obligāti ir jāsaskaņo topogrāfiskie plāni pašvaldības teritorijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69.punktu vietējā pašvaldība 
nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus 
topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,



PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Inženierkomunikāciju turētāju sarakstu:

Nr.p.k. Inženierkomunikāciju turētājs Tīklu veids Komentārs

1 SIA „Lattelecom” Sakaru kabeļi Norādāms obligāti

2 AS „Sadales tīkls” Elektrības kabeļi Norādāms obligāti

3 VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi

Meliorācijas sistēmas Norādāms lauku apvidos

4 Rugāju novada dome Apgaismes kabeļi, ūdensvads un
kanalizācija, siltumtīkli

Norādāms konkrētām teritorijām, ja
ir šādas komunikācijas

Nr.p.k. Inženierkomunikāciju turētājs Tīklu veids Komentārs

1 SIA „Lattelecom" Sakaru kabeļi Norādāms obligāti

2 AS „Sadales tīkls" Elektrības kabeļi Norādāms obligāti

3 VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Meliorācijas sistēmas Norādāms lauku apvidos

4 Rugāju novada dome Apgaismes kabeļi, ūdensvads un kanalizācija, siltumtīkli Norādāms 
konkrētām teritorijām, ja ir šādas komunikācijas

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

9. §

Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildes apstiprināšanu 

R.Krēmere, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 
saimniecisko un gada publisko pārskatu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 15.jūnija 
atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi:

1.1. pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1 576 797, izdevumos Ls 1 922 338, aizņēmumus Ls 185 004, 
aizņēmumu atmaksu Ls 126 067 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 92 743,



1.2. speciālā budžeta ieņēmumos Ls 68 575 apmērā, izdevumos Ls 56 438, ilgtermiņa saistību 
(finanšu līzinga) atmaksu Ls 2 375 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 10 687.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pārskatu.

10. §

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2011.gadu apstiprināšanu

R.Krēmere, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2 punktu un 72.pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu 
Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" 12.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 
2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības publisko pārskatu par 2011.gadu

11. §

Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" pieņemšanu

R.Krēmere, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2012.gada 15.jūnija atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par 
Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" (pielikumā).



2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

12. §

Par Rugāju novada izglītojamo 2011./2012. m. g. naudas balvu apjoma apstiprināšanu

I.Šaicāne

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, saskaņā ar Rugāju novada domes Balvu piešķiršanas
izglītojamo apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 
komisijas pārskatu par naudas balvu apjomu un Finanšu komitejas 2012.gada 15.jūnija sēdes 
atzinumu atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt naudas balvas Rugāju novada izglītojamajiem un pedagogiem 2011./2012. mācību gadā 
Ls 3 287,41, tai skaitā: naudas balvas izglītojamajiem Ls 2812,41 un pedagogiem Ls 475.

13. §

Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" pamatkapitāla palielināšanu piesaistot
privāto investoru 

R.Krēmere, A.Vāne, M. Zeitmanis

Rugāju novada dome ir iepazinusies ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" 2012.gada 
29.maija Sabiedrības dalībnieku (ārkārtas) sapulces Protokolu, kā arī konsultāciju sabiedrības SIA 
„Padoms" 2012.gada 12. jūnija atzinumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" valdes locekļu 
ziņojumu, konstatējams, ka SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" parādi pārsniedz 1,3 
miljonus latu un tiek apdraudēta Sabiedrības finansiālā stabilitāte, turpmākā attīstība un kvalitatīva 
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Rugāju novada domei, saskaņā ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" dalībnieku ārkārtas 
sapulces lēmumu būtu jāiegulda LVL 91520.00, atbilstoši savām kapitāldaļām augstāk minētajā 



sabiedrībā, bet, ņemot vērā pašvaldības finansu iespējas, lietderīgāka ir privātā investora piesaiste 
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība".

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"131.panta 
3.punktu un 132. panta pirmās daļas 3.punktu, kuri paredz kārtību kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
palielināšanai ar privātā kapitāla piesaisti, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu, pamatojoties uz 
augstāk minētā likuma likuma 143. panta otrā daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 
lēmumu par privātā kapitāla piesaisti pašvaldības kapitālsabiedrībai, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", 
reģistrācijas numurs 44103058086 pamatkapitālu ar īpašu mērķi- piesaistot privāto kapitālu, 
apmaksājot kapitāla daļas ar naudu;

2. Pamatkapitāla palielināšanai piesaistīt privātos investorus Marģeru Zeitmani un un Alīdu Vāni.

14. §

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma "Meldri"

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 20.jūnijā saņemts Dz. M. iesniegums par zemes īpašuma 
atdalīšanu, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likums" 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, 
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 
nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar 
pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 
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, 
atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. No nekustamā īpašuma „Meldri", kadastra Nr. 3864 009 0081, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 009 0081 – 7.5 ha platībā.

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra Nr. 3864 009 0081 piešķirt nosaukumu „Meldri 1".

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0081 noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

15. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu garīgās mūzikas ansamblim „Sonāte"

R.Krēmere

2012.gada 15.maijā Rugāju novada domē tika saņemts garīgās mūzikas ansambļa „Sonāte" 
vadītājas Aijas Ikstenas iesniegums ar lūgumu segt ansambļa brauciena uz Poliju transporta 
izdevumus, 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, likuma „Par pašvaldību 
budžetiem" 16.panta otro daļu, kas nosaka, ka lēmumu par līdzekļu izlietošanu neparedzētiem 
izdevumiem pieņem pašvaldības dome, 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības 
budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus garīgās mūzikas ansambļa „Sonāte" dalībnieku daļējai transporta 
izdevumu segšanai braucienā uz Poliju Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā.

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

16. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas
remontdarbiem

R.Krēmere

2012.gada 21.maijā Rugāju novada domē tika saņemts Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcas prāvesta Oļģerta Misjūna iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt baznīcā veicamos 



celtniecības un remontdarbus. O.Misjūns norāda, ka veicamie darbi ir saskaņoti ar Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās 
daļas 5.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), likuma 
„Par pašvaldību budžetiem" 16.panta otro daļu, kas nosaka, ka lēmumu par līdzekļu izlietošanu 
neparedzētiem izdevumiem pieņem pašvaldības dome, 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga 
grozīt pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas piebūves 
celtniecības un baznīcas remontdarbiem Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati 00 santīmi).

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.

Sēdi slēdz plkst. 15.10

Sēdes vadītāja Rita Krēmere

Sēdes protokolētāja Ausma Duļevska

26.06.2012


