
20.10.2011., (protokols Nr. 17). 

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

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
3. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu. 
4. Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu. 
5. Par zemes gabalu iznomāšanu. 
6. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumā „Par 

pašvaldībai piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem."(protokols Nr.6, 5.§) . 
7. Par Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmuma „Par zemes gabalu 

iznomāšanu."(protokols Nr.16, 6.§) 2. punkta atcelšanu. 
8. Par valstij piekritīgo zemi. 
9. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par mēneša 

darba algas noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei." (protokols Nr.16, 11.§). 
10.Par apgrūtinājumu noteikšanu. 
11.Par Rugāju novada domes 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2011 „Grozījumi 

Rugāju novada domes 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju
novada pašvaldības 2011. gada budžetu"" apstiprināšanu. 

12.Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par Valsts 
budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī - 
decembrī apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 1.§). 

13.Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par valsts 
budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī – decembrī 
apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 2.§). 

14.Par aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa atlikšanu aizdevuma līgumam 
Nr.A2/1/10/756 trančes Nr.P-352/2010 ELFLA projekta „Saieta nama būvniecība 
Lazdukalna pagasta Beņislavā Skolas ielā 3" īstenošanai. 

15.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu saieta nama aprīkojuma (aizkari, žalūzijas) iegādei. 
16.Par kustamās mantas atsavināšanas uzsākšanu. 
17.Par traktora aprīkojuma – sniega lāpstas iegādi Lazdukalna pagasta komunālās saimniecības 

vajadzībām. 
18.Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas 

fondā. 
19.Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. 
20.Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 
21.Par Rugāju novada domes Atzinības raksta parauga un nolikuma apstiprināšanu. 
22.Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu. 

1. §

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

Ziņo S.Kapteine
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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 17.10.2011. atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.09.2011. līdz 29.02.2012. – 5 ģimenēm

1.2. 01.09.2011. līdz 28.02.2012. – 3 ģimenēm

1.3. 01.10.2011. līdz 31.03.2012. – 17 ģimenēm

1.4. 01.10.2011. līdz 31.12.2011. – 3 ģimenēm

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.10.2011. līdz 31.03.2012. – 6 personām

2.2. 01.10.2011. līdz 31.12.2011. – 3 personām

2.3. 01.09.2011. līdz 31.08.2012. – 1 personai

2.4. 01.10.2011. līdz 30.09.2012. – 2 personām

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.10.2011. līdz 30.09.2012. – 1 ģimenei

3.2. 01.10.2011. līdz 31.03.2012. - 1 ģimenei

4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:

4.1. 01.10.2011. līdz 30.09.2012. – 5 personām

4.2. 01.09.2011. līdz 31.08.2012. – 1 personai

5. Piešķirt GMI pabalstu no:

5.1. 01.10.2011. līdz 31.12.2011. – 3 ģimenēm un 5 personām Ls 626.54 mēnesī (kopā)

5.2. 01.09.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei Ls 42.00 mēnesī

5.3. 01.10.2011. līdz 31.10.2011. – 1 ģimenei Ls 80.00 mēnesī



5.4. 01.10.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei veikt pārrēķinu uz Ls 303.22 mēnesī

6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem 5 personām Ls 140.00 apmērā, vienai personai atteikt.

7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150.00 apmērā.

8. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 2 personām Ls 50.00 apmērā.

9. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200.00 apmērā.

10. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 20.00 apmērā.

11. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 5 personām.

12. Atmaksāt ceļa izdevumus 1 personai Ls12.30 apmērā.

2. §

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

Ziņo A.Leons

Izskatot R. Č., personas kods [..], dzīvojoša [..] 2011.gada 30.septembra iesniegumu (iereģistrēts 
Nr.396, 2011.gada 30.septembrī) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 3864 006 0030, 1,5 ha platībā, kurš atrodas Lazdukalna pagastā, „Papurnē", 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un ņemot vērā 2011.gada 17. oktobra 
Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar R. Č. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.83 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0030 platība - 1,5 ha, nomu no 2011.gada 21.oktobra.

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

3. §

Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu

Ziņo A.Leons

Izskatot I. M. iesniegumu (iereģistrēts Nr.403/2-4, 2011.gada 6.oktobrī), ar lūgumu mainīt zemes 
lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Silenieki" kadastra apzīmējums 3874 009 0117; 3874 
009 0118 saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 



noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina 
nekustamā īpašuma īpašniece, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai 
izmantošanai, Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos un 2011.gada 17.oktobra Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Silenieki (kadastra apzīmējums 3874 009 0117; 3874 009 
0118) ar zemes gabala kopējo platību 13.8 ha, lietošanas mērķi - 0201 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

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

4. §

Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu

Ziņo A.Leons

1. Izskatot Rugāju Romas katoļu draudzes 25.09.2011. iesniegumu, Rugāju pagasta lauku attīstības 
speciālistes Sandras Kapteines 17.10.2011. iesniegumu, kurā lūdz piešķirt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0168 nosaukumu „Baznīca", saskaņā ar Latvijas Republikas 
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" 12.punktu, kas nosaka, ka novadu, 
novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes 
vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un 2011.gada 17.oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0168 nosaukumu „Baznīca". Noteikt 
lietošanas mērķi - reliģisko organizāciju ēku apbūvei (NĪLM kods 0905).



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

2. Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 03.10.2011. vēstuli (iereģistrēta 
Nr.682, 2011.gada 3.oktobrī), par adrešu datu sakārtošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 
8.punkta prasībām, kas nosaka, ka nosaukumus vai numurus viensētām, ēkām, apbūvei 
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām piešķir pašvaldība, 17.10.2011. Saimniecisko 
jautājumu patstāvīgās komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 38740120526001001 – Ezermalas iela 6, 
dz.1, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV – 4570.

2.2. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 38740120526001002 – Ezermalas iela 6, 
dz.2, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV – 4570.

2.3. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 38740120526001003 – Ezermalas iela 6, 
dz.4, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV – 4570.

2.4. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 38740120526001004 – Ezermalas iela 6, 
dz. 3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV – 4570.

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. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punkta prasībām, kas nosaka, ka nosaukumus vai numurus 
viensētām, ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām piešķir pašvaldība, 
17.10.2011. Saimniecisko jautājumu patstāvīgās komitejas atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0034 – Bolupes kapi, Rugāju 
pag., Rugāju nov., LV - 4570;

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

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punkta prasībām, kas nosaka, ka nosaukumus vai numurus 
viensētām, ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām piešķir pašvaldība, 
17.10.2011. Saimniecisko jautājumu patstāvīgās komitejas atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0463 – Kurmenes iela 95, 
Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV - 4570;

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

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punkta prasībām, kas nosaka, ka nosaukumus vai numurus 
viensētām, ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām piešķir pašvaldība, 
17.10.2011. Saimniecisko jautājumu patstāvīgās komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0195 – Kurmenes iela 93, 
Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV – 4570.

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



6. Izskatot J. P., dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.370/2-4, 2011.gada 12.septembrī), ar lūgumu 
piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0597 „Cerības 1", 
saskaņā ar Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 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 un 2011.gada 17.oktobra Saimnieciskās komitejas 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr.3874 012 0597 nosaukumu „Cerības 1".

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

7. Izskatot I. B., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 418/2-4, 2011.gada 
13.oktobrī) ar lūgumu piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0027 un zemes 
gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0069 nosaukumu „Zaļumi", pamatojoties uz Latvijas 
Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Latvijas Republikas 2005.gada 
1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma"1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 
rekvizīts, kas nav adrese, un 2011.gada 17.oktobra Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Piešķirt I. B. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0027 2,69 ha platībā, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0069 2,55 ha 
platībā nosaukumu „Zaļumi".

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



8. Izskatot P. K., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 420/2-4, 2011.gada 
14.oktobrī) ar lūgumu piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0352 nosaukumu 
„Vilīši 1", pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma"1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, un 2011.gada 17.oktobra 
Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

8.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3864 008 0352 nosaukumu „Vilīši 1".

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

5. §

Par zemes gabalu iznomāšanu

Ziņo A.Leons

1. Izskatot Rugāju Romas katoļu draudzes 2011.gada 15.septembra vēstuli ar lūgumu palīdzēt 
nokārtot zemes jautājumus jaunceļamai Rugāju katoļu baznīcai, 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, 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 2011.gada 17. oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1.1. Slēgt nomas līgumu ar Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Rugāju Romas katoļu 
draudzi, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 3874 012 0168 – 0.6 
ha platībā iznomāšanu.

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

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

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

2. Izskatot A. Z., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr. 422/2-4, 2011.gada 
17.oktobrī) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 - 8,7 ha 
platībā, 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, 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 2011.gada 17. oktobra atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt nomas līgumu ar A. Z., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 - 8,7 ha platībā iznomāšanu.

2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

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

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

3. Izskatot N. B., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.428/2-4, 2011.gada 
20.oktobrī) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0300 – 0,53 ha platībā, 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, 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, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar N. B., personas kods [..], par zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 004 0300 – 0,53 ha platībā nomu.

3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

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

6. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumā „Par pašvaldībai
piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem."(protokols Nr.6, 5.§)

Ziņo A.Leons

Izskatot Rugāju novada lauku attīstības speciālistes Veltas Leones iesniegumu (iereģistrēts Nr.409, 
2011.gada 10.oktobrī) ar lūgumu veikt izmaiņas 20.08.2009. sēdes Nr.6, 5§, saskaņā ar Latvijas 
Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2011.gada 
17.oktobra Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Veikt izmaiņas 2009.gada 20.augusta Rugāju novada domes sēdes Nr.6, 5.§ „Par pašvaldībai 
piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem" 1.punkta pielikumā. Zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 011 0139 – 3,5 ha platībā izņemt no pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām, jo 
īpašumtiesības uz zemes gabalu pastāv fiziskai personai.

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



7. §

Par Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmuma „Par zemes gabalu
iznomāšanu"(protokols Nr.16, 6.§) 2. punkta atcelšanu

Ziņo A.Leons

Izskatot Rugāju novada lauku attīstības speciālistes Veltas Leones iesniegumu (iereģistrēts 
Nr.408/2-4, 2011.gada 10.oktobrī) ar lūgumu atcelt 15.09.2011. sēdes protokola Nr.16 6.§ 2.punktu,
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"
ceturto punktu, kurš nosaka, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu 
apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 
tiesisko valdītāju vai lietotāju, Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos un 2011.gada 17.oktobra Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra lēmuma „Par zemes gabalu iznomāšanu" 
(protokols Nr.16, 6.§) 2.punktu.

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 valstij piekritīgo zemi

Ziņo A.Leons

Izskatot AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona, Reģ. Nr 40003857687, juridiskā adrese: 
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, 2011.gada 10.oktobra iesniegumu (iereģistrēts 
Nr.653, 2011.gada 12.oktobrī) par zemes vienības sadalīšanu, atdalot zemi, uz kuras atrodas AS 
„Latvenergo" valdījumā esošās transformatoru apakšstacijas, kas atrodas Lazdukalna pagasta 
Skujetnieku ciemā ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 un Lazdukalna pagasta Benislavas ciemā
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0267; pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta 41.daļu zemes vienības, uz kurām 
atrodas AS „Latvenergo" īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kas ir 
nepieciešami valsts komercdarbības veikšanai, piekrīt valstij Ekonomikas ministrijas personā un 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu ierosina nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs; Ministru kabineta 



noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 
rekvizīts, kas nav adrese un ņemot vērā 2011.gada 17. oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas 
atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atskaitīt no pašvaldībai piekritīgajām zemēm zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0267 - 0,01 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums) un ieskaitīt valstij piekritīgajās 
zemēs Ekonomikas ministrijas personā.

2. Augstāk minētajam atskaitītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 (ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve).

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0267 nosaukumu "TP - 3067".

4. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0267: „TP - 3067", Benislava, 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577.

5. Veikt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 sadalīšanu, lai varētu nodalīt zemes 
gabalu, uz kura atrodas A/S „Latvenergo" piederošā būve ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 
001 - 0,007 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu (2.pielikums), lūgt Valsts zemes dienestam 
atlikušajai platībai piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.

Pielikumā:

1. Kadastra kartes izdruka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0267 uz 1 lp.

2. Kadastra kartes izdruka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 uz 1 lp.

9. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par mēneša
darba algas noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei" (prot. Nr.16, 11.§)

Ziņo D.Tutiņa

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi" 7.1.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja 
mēneša darba algu atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 
1.septembri attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība un 10.punktu, kas nosaka, ka izglītības



iestādes vadītāja mēneša darba algu var grozīt atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam 1.janvārī 
attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība un Finanšu komitejas 17.10.2011. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā", jautājuma lemšanā nepiedalās Inese Feldmane, Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumā „Par mēneša algas 
noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei" (Protokols Nr. 16, 11.§): lēmuma 1.punktu izteikt
šādā redakcijā: „Apstiprināt Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei Feldmanei mēneša darba 
algu Ls 659,40 (seši simti piecdesmit deviņi lati 40 santīmi)".

10. §

Par apgrūtinājumu noteikšanu

Ziņo A.Leons

Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas Nr.40003388748, adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 06.10.2011 
vēstuli Nr.463/a45-2011(iereģistrēts Nr.404, 2011.gada 6.oktobrī) ar lūgumu noteikt apgrūtinājumus
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0352, kas atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju 
novadā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27. punktu, kurš nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 
29.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikāciju"un 2011.gada 17. oktobra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0352 Lazdukalna 
pagastā Rugāju novadā:

1.1. 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 0,08 ha.

1.2. 161203 – pierobeža – 4,16 ha.

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)

11. §



Par Rugāju novada domes 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2011 „Grozījumi
Rugāju novada domes 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju

novada pašvaldības 2011. gada budžetu"" apstiprināšanu.

Ziņo D.Tutiņa

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, atklāti 
balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2011 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 27. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu"".

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9/2011 uz 2 lp.

12. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par Valsts
budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī -

decembrī apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 1.§)

Ziņo D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 
28.01.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 8. un 9. 
punktu, Ministru kabineta 05.10.2011. rīkojumu Nr.515 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām 
– pašvaldību izglītības iestādēm" un Finanšu komitejas 17.10.2011. sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumā „Par valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī – decembrī 

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/saistosie_not_9_2011.doc


apstiprināšanu" (Protokols Nr. 16, 1.§): lēmumu izteikt šādā redakcijā: „Apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījumu 2011.gada septembrī – decembrī, 
saskaņā ar pielikumu".

Pielikumā: Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījums 2011.gada 
septembrī – decembrī uz 1 lp.

13. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par valsts
budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī – decembrī

apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 2.§)

Ziņo D.Tutiņa

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 22.12.2009. 
noteikumiem Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un 
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", Ministru kabineta 28.01.2001. noteikumu Nr.382 
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 8. un 9. punktu, Ministru kabineta 05.10.2011.
rīkojumu Nr.515 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm" un 
Finanšu komitejas 17.10.2011. sēdes atzinumu, atklāti balsojot

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumā „Par valsts budžeta 
mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī – decembrī apstiprināšanu"
(Protokols Nr. 16, 2.§): lēmumu izteikt šādā redakcijā: „Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas 
izglītībai Rugāju novadā sadalījumu 2011.gada septembrī – decembrī, saskaņā ar pielikumu".

Pielikumā: Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījums 2011.gada septembrī –
decembrī" uz 1 lp.

Plkst. 14.44 uz domes sēdi ierodas deputāts Eduards Stalidzāns.

14. §

Par aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa atlikšanu aizdevuma līgumam
Nr.A2/1/10/756 trančes Nr.P-352/2010 ELFLA projekta „Saieta nama būvniecība Lazdukalna

pagasta Beņislavā Skolas ielā 3" īstenošanai

Ziņo D.Tutiņa

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/merkdotacijas_sadalijums_izg.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/merkdotacijas_sadalijums_izg.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/interesu_izglitibas_merkdotacijas_sadalijums.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/interesu_izglitibas_merkdotacijas_sadalijums.doc


Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem", 
ņemot vērā, ka ELFLA projekta „Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta Beņislavā Skolas ielā 
3" īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 19.aprīlim un Finanšu komitejas 17.10.2011. 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Lūgt Valsts kasei atlikt aizdevuma līguma Nr.A2/1/10/756 trančes Nr.P-352/2010 ELFLA projekta 
„Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta Beņislavā Skolas ielā 3" 2011.gada aizdevuma 
atmaksas pamatsummas termiņu līdz 2012.gada 1.martam, nepagarinot līgumā noteikto aizdevuma 
atmaksas termiņu.

15. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu saieta nama aprīkojuma (aizkari, žalūzijas) iegādei

Ziņo D.Tutiņa

Izskatot Kultūras darba organizatores O. Losevas 20.09.2011. iesniegumu (iereģistrēts 385/2-1, 
2011.gada 20.septembrī), pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 2.punktu 
un 27.punktu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, un Finanšu komitejas 17.10.2011. 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzekļus Ls 1 000 (viens tūkstotis latu) apmērā Saieta nama aprīkojuma (aizkari, 
žalūzijas) iegādei.

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta „Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 
2011.gada budžetā.

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi galvenā grāmatvede Ilgona Šaicāne.

16. §

Par kustamās mantas atsavināšanas uzsākšanu



Ziņo G.Pipurs

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļa paredz, ka, publiskas personas 
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), 
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Savukārt atļauju atsavināt 
atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 
otrā daļa).

Saskaņā ar augstāk minēto, 2011.gada 17.oktobrī Rugāju novada domes Finanšu komiteja atklāti 
balsojot: Par – 7, Pret – nav, Atturas – nav (protokols Nr.14, 5.§), nolēma atsavināt izsolē kustamo 
mantu Ceļu greidera lāpstu (inventāra lieta Nr.1108) un Buldozera MTZ universālo lāpstu 
(inventāra lieta Nr.1264).

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrā daļa nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka Ceļu greidera lāpstas (inventāra lieta Nr.1108) atlikusī 
bilances vērtība ir Ls 0,00, Buldozera MTZ universālās lāpstas (inventāra lieta Nr.1264) atlikusī 
bilances vērtība ir Ls 456,40.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka 
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās personas 
lēmējinstitūcija, Finanšu komitejas 2011.gada 17.oktobra sēdes atzinumu un Izsoles komisijas 
sniegto kustamās mantas novērtējumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu „Ceļu greidera lāpstu" (inventāra lieta Nr.1108) un 
„Buldozera MTZ universālo lāpstu" (inventāra lieta Nr.1264).

2. Apstiprināt kustamās mantas sākumcenu:

2.1. „Ceļu greidera lāpsta" (inventāra lieta Nr.1108) - Ls 200,00 (divi simti lati un 00 santīmu).

2.2. „Buldozera MTZ universālā lāpsta" (inventāra lieta Nr.1264) – Ls 456,40 (četri simti 
piecdesmit seši lati un 40 santīmi).

3. Apstiprināt kustamās mantas „Ceļu greidera lāpsta" izsoles noteikumus un kustamās mantas 
„Buldozera MTZ universālā lāpsta" izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumiem.



4. Uzdot organizēt izsoli Rugāju novada domes Izsoles komisijai.

Pielikumā: 1. Kustamās mantas „Ceļu greidera lāpsta" izsoles noteikumi uz 4 lpp.

2. Kustamās mantas „Buldozera MTZ universālā lāpsta" izsoles noteikumi uz 4lpp.

17. §

Par traktora aprīkojuma – sniega lāpstas iegādi Lazdukalna pagasta komunālās saimniecības
vajadzībām

Ziņo R.Krēmere

Pamatojoties uz Rugāju novada Finanšu komitejas ierosinājumu par jaunas sniega lāpstas iegādi, jo 
esošās sniega lāpstas ir nolietojušās un tālākai izmantošanai vairs nav derīgas, saskaņā ar Latvijas 
Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2011.gada 
17.oktobra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Uzdot Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai iegādāties sniega lāpstu Lazdukalna 
pagasta komunālās saimniecības vajadzībām.

18. §

Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas
fondā

Ziņo L.Melnace

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Ministru Kabineta 25.11.2008. 
noteikumiem Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 
papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai" un Finanšu komitejas sēdes 17.10.2011. atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=205:izsoles&catid=149&Itemid=197
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=205:izsoles&catid=149&Itemid=197


1. Piedalīties projektu iesniegumu konkursā, darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība", papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvā kapacitāte", 1.5.2. pasākuma 
„Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana", 1.5.2.2. aktivitātes „Sociālo partneru, pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana", 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu un pasākumu īstenošanai" un iesniegt pašvaldības projekta iesniegumu ar nosaukumu „ES 
fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rugāju novada 
domē. " Sabiedrības Integrācijas fondā, Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsta saņemšanai.

2. Noteikt apakšaktivitātes ietvaros ESF finansējumu 100 % apmērā no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu kopsummas.

19. §

Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā

Ziņo R.Krēmere

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus), atklāti balsojot

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt grozījumus Rugāju novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā: izteikt 1.5. 
punktu šādā redakcijā: „Administratīvās komisijas darbību koordinē un vada Administratīvās 
komisijas priekšsēdētājs, kuru ar balsu vairākumu ievēl Rugāju novada dome".

20. §

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā

Ziņo R.Krēmere

1. Izskatot Rugāju novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Arnolda Zizlāna 
2011.gada 13.oktobra iesniegumu (iereģistrēts Nr. 416, 2011.gada 13.oktobrī) ar lūgumu atbrīvot 
viņu no Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz 
likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 
pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, ņemot vērā Finanšu komitejas 2011.gada 17. oktobra 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot

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



PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā", jautājuma lemšanā nepiedalās Arnolds Zizlāns,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Atbrīvot Arnoldu Zizlānu no Rugāju novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 20.oktobri.

1.2. Ievēlēt Rugāju novada pašvaldības Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāju Guntaru Pipuru 
par Rugāju novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, pienākumus sākt pildīt ar 
2011.gada 21.oktobri.

2. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, ņemot vērā Rugāju novada domes 
2009.gada 8.jūlija lēmumu „Par komisiju izveidošanu un apstiprināšanu" (protokols Nr. 3, 2.&), kas
nosaka, ka iecirkņa policijas pilnvarotais ir Administratīvās komisijas loceklis, Finanšu komitejas 
2011.gada 17. oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Ievēlēt Andreju Šlapakovu par Rugāju novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli.

21. §

Par Rugāju novada domes Atzinības raksta parauga un nolikuma apstiprināšanu

Ziņo E.Stalidzāns

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus), un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas 19.10.2011. atzinumu, atklāti balsojot 

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta un Goda raksta vizuālo 
noformējumu saskaņā ar pielikumu.



2. APSTIPRINĀT Rugāju novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: 1. Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta vizuālais noformējums uz 1 lp.

2. Rugāju novada pašvaldības Goda raksta vizuālais noformējums uz 1 lp.

3. Nolikums par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem uz 3 lpp.

22. §

Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu

Ziņo E.Stalidzāns

Izskatot Kultūras nodaļas vadītājas G.Grigāne ieteikumu par Atzinības raksta piešķiršanu Regīnai 
Čudarānei un Goda raksta piešķiršanu Pēterim Sudarovam, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām" 21.panta 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 Rugāju novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.10.2011. 
atzinumu, atklāti balsojot

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, 
Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. PIEŠĶIRT Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu etnogrāfiskā ansambļa "Beņislava" 
vadītājai Regīnai Čudarānei par ilggadēju ieguldījumu tautas mākslas saglabāšanā un novada 
tradicionālās kultūras mantojuma popularizēšanā.

2. PIEŠĶIRT Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu ilggadējam Rugāju jauktā kora diriģentam 
Pēterim Sudarovam par mūža devumu kora mākslas saglabāšanā un novada kultūras mantojuma 
popularizēšanā.

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/nolikums_par_apbalvojumiem.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/20.10.2011/nolikums_par_apbalvojumiem.doc

