
16.06.2011., protokols Nr.11 

1. §

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

 

Ziņo S. Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta

pirmās daļas 27.punktu, Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par

sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un

novada veselības un sociālo jautājumu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no

1.1. 01.05.2011.līdz 31.10.2011. - 7 ģimenēm;

1.2. 01.06.2011.līdz 30.11.2011. – 20 ģimenēm

1.3. 01.06.2011.līdz 31.08.2011 – 1 ģimenei

1.4. 01.06.2011.līdz 31.05.2012. – 1 ģimenei

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no

2.1. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. – 5 personai

2.2. 01.06.2011.līdz 30.11.2011. – 5 personai

2.3. 01.06.2011.līdz 31.05.2012. – 3 personām

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no

3.1. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. – 3 ģimenēm

4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no

4.1. 01.05.2011. līdz 31.10.2011. – 1 personai

4.2. 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 1 personām.

5. Piešķirt GMI pabalstu no
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5.1. 01.05.2011. līdz 31.07.2011. – 1 ģimenei, 1 personai – mēnesī 153,0 lati;

5.2. 01.06.2011. līdz 30.11.2011. -4 ģimenēm un 1 pers. - kopējā summa mēnesī 632,69 lati

5.3. 01.06.2011. līdz 30.09.2011.-1 ģimenei - mēnesī kopā 151,75 lati

5.4. 01.06.2011. līdz 31.08.2011 – 2 ģimenēm – 305,00 mēnesī lati.

5.5. 01.04.2011.līdz 30.06.2011. – 1 ģimenei - 151,00 lati mēnesī

Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem – 11 personām, kopējā summa 255,0 lati

Piešķirt materiālo pabalstu – 2 personām – kopējā summa 30,0 lati

Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 3 personām, - 150, 0 lati;

Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 1 personai, 25,0 lati;

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību" 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav

izpaužamas. Pabalstu saņēmēju un trūcīgas ģimenes vai trūcīgas personas statusa saņēmēju

saraksti atrodas Rugāju novada sociālajā dienestā.

2. §

Par zemes nomu.

Ziņo A.Leons

Izskatot U. L. 2011.gada 8.jūnija iesniegumu ar lūgumu par pašvaldībai piekrītošo

zemes vienību, kadastra apzīmējums 3874 004 0195, 2,5 ha platībā, nomu, pamatojoties

uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta 2007.gada

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu", un 2011.

gada 13. jūnija saimniecisko jautājumu komitejas ieteikumu, 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere,Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar U.L. par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību,

kadastra apzīmējums 3874 004 0195, 2,5 ha platībā, nomu .



2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 30.oktobra noteikumiem

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu"

3. §

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu , lietošanas mērķa noteikšanu

Ziņo A.Leons

1. Izskatot U. L. 2011.gada 8.jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamajam

īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0197 nosaukumu un adresi „S.", Rugāju

pagasts, Rugāju novads, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā

paredzētajos gadījumos un LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra

likuma"1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības

lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2009.gada

3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.punktu, kas nosaka,

ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas,

adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 2.10.punktu, kas nosaka, ka

adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu

pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai

vai ēkai piešķir nosaukumu, un 2011.gada 13. jūnija saimniecisko jautājumu komitejas sēdes

atzinumu, 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt U. L. nekustamajam īpašumam, kadastra apzīmējums 3874 004

0197, nosaukumu „S. un adresi S., Rugāju pagasts, Rugāju novads.

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,

LV-4601)



2. Izskatot A. G. 2011.gada 14. jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt zemes

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 007 0203 un 3864 007 0202 nosaukumu „Ī.

1" un adresi „Ī. 1", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, 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, 2009.gada 3.novembra LR MK

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka

adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas,

adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 2.10.punktu, kas nosaka, ka

adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu

pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai

vai ēkai piešķir nosaukumu, un 2011.gada 13. jūnija saimnieciskās komitejas atzinumu 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0203 un 3864 007

0202 nosaukumu „Ī. 1"

2.2. Apstiprināt adresi „Ī. 1"Lazdukalna pagasts Rugāju novads nekustamajam

īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202

2.3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0203 lietošanas mērķi

lauksaimniecības vajadzībām (0101).

2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,

LV-4601)

3. Izskatot J. D. 08.06.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0027 nosaukumu „M.-1", zemes vienība atrodas

D., Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt



lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu lauku

teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai

piešķir nosaukumu, un 2011.gada 13. jūnija saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0027

nosaukumu „M.-1".

3.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas

alejā 88,LV-4601)

4. Izskatot G.M. 2011.gada 24. maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt zemes

vienībai, kadastra apzīmējums 3864 001 0089, nosaukumu „L." un noteikt lietošanas

mērķi -mežsaimniecības vajadzībām, 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, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir

apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu lauku teritoriju

apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir

nosaukumu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.5

punktu, kas nosaka, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis

neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas

lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai

teritorijas plānojumu un 2011.gada 13. jūnija saimnieciskās komitejas atzinumu 

 



atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Piešķirt nekustamajam

1.

nosaukumu „L.".

2.Noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

īpašumam,

4. §

Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu

Ziņo A.Leons

1. Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas nr. 40003388748, adrese Raiņa bulvāris

11, Rīga, 2011.gada 6. jūnija iesniegumu Nr.156/a/45-2011 ar lūgumu precizēt platību un

noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0089 , kas atrodas

Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, 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 zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai daļai,

kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz lietošanā piešķirto

zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma

par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām,

pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, 2009. gada 29. decembra Ministru

kabineta noteikumiem Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu

klasifikācija" un saimnieciskās komitejas ieteikumu, 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra



Kapteine,  Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 3864 001 0089, precizēto platību 1,99 ha

2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0089 :

2.1. 11020102 - 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -

0,59 ha,

2.2. 110401 - regulētas ūdensnotekas( maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija -

0,05 ha,

2.3. 12030303 - aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem –

0,19 ha,

2.4. 161203 – pierobeža - 1,99 ha.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesu namā( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

2. Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas nr. 40003388748, adrese Raiņa bulvāris

11, Rīga, 2011.gada 6. jūnija iesniegumu Nr.166/a/45-2011 ar lūgumu precizēt platību un

noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0259 , kas atrodas

Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, 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 zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai daļai,

kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz lietošanā piešķirto

zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma

par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām,

pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, 2009. gada 29. decembra Ministru

kabineta noteikumiem Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu

klasifikācija" un saimnieciskās komitejas ieteikumu, 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra



Kapteine,  Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 3864 008 0259, precizēto platību 64,35 ha

2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0259:

2.1. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,21 ha

2.2. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,15 ha

2.3. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,12 ha

2.4. 161203-pierobeža-64,35 ha

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesu namā( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

5. §

Par nekustamā īpašuma sadali.

Ziņo A.Leons

Izskatot S. B. 07.06.2011. iesniegumu ar lūgumu par zemes īpašuma

nodalīšanu, 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 paredzētajosgadījumos, 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, 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, Ministru kabineta

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas noteikumi"5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka katram

adresācijas nosaukumam piešķir vienu adresi, tajā iekļauj novada nosaukumu, novada pagasta

nosaukumu, ciema nosaukumu un zemes gabala nosaukumu 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra



Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „N.", kadastra apzīmējums 3874 002 0010, atdalīt vienu

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 002 0010 - 8,7 ha platībā.

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 002 0010 piešķirt nosaukumu

„N.1".

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 002 0010 noteikt lietošanas mērķi – zeme,

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 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)

6. §

Par grozījumiem un precizējumiem Rugāju novada domes 21.04.2011.sēdes lēmumā

Nr.6(prot.Nr.8)

Ziņo A.Leons

Izskatot Rugāju novada nekustamo īpašumu speciālistes Sandras Kapteines 13.06.2011.

iesniegumu, pamatojoties uz ikuma „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

MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.10, 6., 12., 23., 28. punktiem, kas

nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, administratīvajā teritorijā

adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu

nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un

pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai

vai ēkām piešķir nosaukumus, 2011. gada 13. jūnija saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra



Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Izdarīt izmaiņas Rugāju novada domes 21.04.2011.sēdes lēmumā Nr.6 (prot.Nr.8) un

lēmuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

Sadalīt zemes vienību 3874 003 0039 divās daļās.

5.1.

Mainīt Rugāju novada

nekustamajam īpašumam 3874 003 0039

5.2.

nosaukumu „Bolupes kapi ar karjeru"uz „Bolupes mežs"platība 5,2 ha, Rugāju

pagasts, Rugāju novads;

Noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

5.3.

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Jaunizveidotajai zemes vienībai platība (1 ha) piešķirt

5.4.

nosaukumu „Bolupes kapi", noteikt lietošanas mērķi –kapsētu teritorijas un ar tām

saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods 0907)

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša

5.5.

laikā Administratīvajā arjona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē , Atbrīvošanas alejā

88, LV-4601).

7. §

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā

Ziņo R.Krēmere

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 

 



atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine,  Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt izmaiņas Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā palielinot Rugāju novada

domes lietveža 0,7 amata vienības uz 1,0 amata vienībām no 2011.gada 16.jūnija.

8. §

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

Ziņo R.Krēmere

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 4.punktu, atsaucoties uz Latvijas

Pašvaldību savienības 22. kongresa rezolūciju "Par attīstības vadības principa maiņu", izvērtējot

situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā

un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un

neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolūciju "Par attīstības vadības principa maiņu".

2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.– 2020. gadu

ES budžeta ietvaros.

9. §

Par līdzfinansējumu projektam „ Lazdukalna saieta nama gaismu un skatuves iegādei"

Ziņo R.Krēmere

Pamatojoties uz Lazdukalna pagasta kultūras darba organizatores Olitas Losevas

13.06.2011. iesnieguma, Latgales kultūras programmas Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes



12.05.52011. apstiprināto nolikumu, Latvijas Republikas 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 finansu komitejas 13.06.2011. atzinumu 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine,  Rita Kr;ēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Piedalīties Latgales reģiona attīstības aģentūras organizētajā Latgales kultūras

1.

programmas projektu konkursā, ko finansē valsts Kultūrkapitāla fonds.

I

2. esniegt projekta pieteikumu „ Lazdukalna saieta nama gaismu un skatuves

iekārtu iegāde" Latgales reģiona attīstības aģentūrā, projekts tiek finansēts no Valsts

Kultūrkapitāla fonda (VKKF).

3.Piešķirt domes līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām

3982,31 Ls, kas sastāda 398,23 Ls. Projekta realizācijas laiku nosakot no 02.08.2011. –

30.12.2011.

4.Par projekta vadītāju apstiprināt Rugāju novada domes Lazdukalna pagasta kultūras

darba organizatori Olitu Losevu, un projekta grāmatvedi apstiprināt Rugāju novada

domes galveno grāmatvedi Ilgonu Šaicāni.

10. §

Par piedalīšanos projektā „Atbalsta pasākumu komplekss sociālās atstumtības riska

mazināšanai un funkcionālo prasmju pilnveidei Rugāju novadā"

Ziņo R. Krēmere

Pamatojoties uz Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Mārītes Orniņas

13.06.2011. iesnieguma, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292 „Noteikumi

par



darbības

programmas

„Cilvēkresursi

un

nodarbinātība"

papildinājuma

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes

pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu", Latvijas Republikas likuma „Par

pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā

paredzētajos gadījumos un finanšu komitejas 13.06.2011. atzinumu 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Kr;ēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties atklātas projektu atlases konkursā darbības programmas „Cilvēkresursi

un nodarbinātība" 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos".

2. Iesniegt projekta iesniegumu „Atbalsta pasākumu komplekss sociālās atstumtības

riska mazināšanai un funkcionālo prasmju pilnveidei Rugāju novadā".

Nodarbinātības valsts aģentūrā, projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda 100 %

apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta realizācijas laiku nosakot no

02.01.2012. – 30.12.2013.

3. Projekta ietvaros īstenoto sociālo pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta ilgāk nekā

vienu gadu pēc projekta noslēguma.

4. Par projekta vadītāju apstiprināt Rugāju novada domes Lauku un uzņēmējdarbības

atbalsta centra vadītāju Mārīti Orniņu, un par projekta grāmatvedi apstiprināt Rugāju

novada domes galveno grāmatvedi Ilgonu Šaicāni.

11. §



Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta sēdes lēmuma Nr.5

pielikumā Nr.2 (prot.Nr.6)

Ziņo S. Kapteine

Pamatojoties uz 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,

papildināt Rugāju novada domes 2009.gada 20. augusta sēdes lēmuma Nr. 5 pielikuma

Nr.2 sarakstu ar zemes vienību 3864 008 0278 -0,5 ha (ieskaitīt zemes vienību pašvaldībai

piekritīgajās zemēs).

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere,  Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Papildināt Rugāju novada domes 2009.gada 20 augusta sēdes lēmuma Nr. 5 pielikuma

Nr.2 sarakstu ar zemes vienību 3864 008 0278 -0,5 ha (ieskaitīt zemes vienību pašvaldībai

piekritīgajās zemēs).

12. §

Par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Lācītis 6"

Ziņo S. Kapteine

Pamatojoties uz Biedrības " Lācītis 6", reģistrācijas Nr.40008160263, juridiskā adrese:

Skolas iela 6-5, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads 15.06.2011. iesniegto iesniegumu

par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai, un pievienotas biedrības

reģistrācijas apliecības, statūtu, daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 6 dzīvokļu īpašnieku

28.04.2010. kopsapulces lēmuma kopijas, 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; likuma " Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

50.panta trešo daļu un 51.panta trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu 

 

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:



Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju

novads, pārvaldīšanas tiesības Biedrībai "Lācītis 6".

2. Divu mēnešu laikā sagatavot un parakstīt dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Rugāji, Rugāju

pagasts, Rugāju novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanas – pieņemšanas aktu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

13. §

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu

Ziņo S. Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 1.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,  

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības publisko pārskatu par 2010.gadu (pielikumā).

14. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu

Ziņo S. Kapteine

Izskatot deju kopas „Tonuss" dalībnieces Veronikas Janišas 2011.gada 16. jūnija iesniegumu

(iereģistrēts 16.06.2011. Nr.247/2-1) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu daļējai transporta

izdevumu segšanai deju kopas „Tonuss" dalībniekiem koncertbraucienā uz Austriju laika periodā

no 2011. gada 25. jūnija līdz 1.jūlijam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/publiskais_parskats_2010.doc


pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un

finansiālā palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai

u.c.), 21.panta 1.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,  

atklāti balsojot PAR - 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra

Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs;

PRET - nav, 

ATTURAS –nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus deju kopas „Tonuss" dalībnieku daļējai transporta izdevumu

segšanai koncertbraucienā uz Austriju Ls 300.00 (trīs simti latu) apjomā.

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta „Izdevumi

neparedzētiem gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus

pašvaldības 2011.gada budžetā.


