2012.12.20., (protokols Nr.19).
2012.gada 20.decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 19)

Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par sociālās
palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"" apstiprināšanu.
3. Par Rugāju sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu.
4. Par zemes nomu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
7. Par Rugāju novada domes 28.10.2010. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu"
(protokols Nr.15, 7& )10. punkta atcelšanu.
8. Par adrešu datu kārtošanu.
9. Par zemes gabala ar kadastra numuru 3874 015 0131 sadalīšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.13/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem nolikumā "Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu".
12. Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā.
13. Par Rugāju novada izglītības iestādes "Eglaines pamatskola" nosaukuma maiņu.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Rugāju novadā", un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 17.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.11.2012. līdz 31.01.2013. – 14 ģimenēm,
1.2. 01.12.2012. līdz 28.02.2013. – 23 ģimenēm,
1.3. 01.12.2012. līdz 31.12.2013. – 1 ģimenei,
1.4. 01.12.2012. līdz 31.12.2012. – 2 ģimenēm,
1.5. 01.12.2012. līdz 31.05.2013. – 2 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.11.2012. līdz 31.01.2013. – 9 personām,
2.2. 01.12.2012. līdz 28.02.2013. – 5 personām,
2.3. 01.12.2012. līdz 31.05.2013. – 2 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.12.2012. līdz 31.05.2013. – 1 ģimenei.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no 01.12.2012. līdz 31.05.2013. – 1 personai.
5. Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1. 01.12.2012. līdz 31.12.2012. – 3 personām Ls 120,00 mēnesī ,
5.2. 01.12.2012. līdz 31.12.2012. – 2 ģimenēm Ls 159,00 mēnesī.
6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 18 personām Ls 550,00 apmērā.
7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.
8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00.
9. Piešķirt malkas pabalstu 1 personai Ls 25,00.
10. Piešķirt politiski represēto pabalstu 5 personām Ls 100,00.
11. Piešķirt materiālo pabalstu 1 personai Ls 20,00.

2. §
Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par
sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"" apstiprināšanu
S.Kapteine, A.Everte
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 21.panta pirmās daļas
16. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt saistošus noteikumus. Ņemot vērā „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma" 35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības pabalstu
veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada
20.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par
sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"".
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (VARAM).

3. §
Par Rugāju sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
S.Kapteine, S.Pērkone
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, ņemot vērā Veselības un sociālo jautājumu komitejas
2012.gada 20.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rugāju sociālās aprūpes centra nolikumu jaunā redakcijā.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Sociālās aprūpes centra „Rugāji" nolikumu (apstiprināts Rugāju
pagasta padomes 19.02.2009. sēdē (protokols Nr.3, 12.&)).

4. §
Par zemes nomu
A.Leons
Rugāju novada domē 17.12.2012. saņemts E. Č. [..] iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3864 011 0132 – 8.5 ha platībā
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais
īpašums ar kadastra Nr. 3864 011 0132 ir apbūvēts zemesgabals un atrodas Rugāju novada domes
īpašumā.
2. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu"4.punkts paredz, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var
slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Ar Rugāju novada
domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu" (protokols Nr.12, 3. §)
tika izbeigtas lietošanas tiesības E. Č. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0132.
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
17.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. Č. [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 011 0132 – 8.5 ha platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

5. §
Par nosaukuma piešķiršanu
A.Leons
Rugāju novada domē 17.12.2012. saņemts Lauku attīstības speciālistes Sandras Kapteines
iesniegums ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0108 nosaukumu
„Cūkusalas mežs".
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika
konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais
īpašums ar kadastra Nr. 3874 014 0108 ir Rugāju novada domes īpašumā.
2. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 7.punktu, kas nosaka,
ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra
objekta īpašnieks, Rugāju novada domei ir tiesības piešķirt nosaukumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas
nav adrese, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 17.decembra atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0108 nosaukumu „Cūkusalas mežs".

6. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
A.Leons
Rugāju novada domē 2012.gada 5.decembrī saņemts V. Z. iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes
gabalu ar kadastra numuru 3864 008 0234 – 2 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
3864 008 0234.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais
īpašums ar kadastra Nr. 3864 008 0234 ir V. Z. īpašumā.
2. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 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, V. Z. kā minētā nekustamā
īpašuma īpašniekam ir tiesības prasīt tā sadalīšanu.
3. Saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecības datiem uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008
0234 atrodas dzīvojamā māja (kad. apzīmējums 3864 008 0234 001) un palīgēka (kad. apzīmējums
3864 008 0234 002).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums", 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; LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi" 2.9. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir
adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas
precizēšanas un adreses pieraksta kārtība un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada
17.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma „Krūtnieki", kadastra Nr. 3864 008 0234, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0234 – 2 ha platībā.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0234 piešķirt nosaukumu
„Ceļamalas".
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0234 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0201).
4. Piešķirt adresi ēkām, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3864 008 0234 „Ceļamalas", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
5. 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 Rugāju novada domes 28.10.2010. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu"
(protokols Nr.15, 7& )10. punkta atcelšanu
A.Leons
Rugāju novada domē 14.12.2012. saņemts A. S. [..] iesniegums ar lūgumu atcelt 2010.gada
28.oktobra sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu" 10.punktu (protokols Nr. 15, 7.
&).
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika
konstatēts:
1. 2006.gada 12.septembrī Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa pieņēma lēmumu Par
zemes piešķiršanu īpašumā par maksu, ar kuru A. S. tika piešķirts īpašumā par samaksu
nekustamais īpašums „Sēnukalns", kadastra Nr. 3864 007 0289.
2. Ar 2006.gada 15.novembrī noslēgto Līgumu Nr. 45/P-1481 par zemes izpirkšanu A. S. iegūst
īpašumā nekustamo īpašumu „Sēņukalns", kadastra Nr. 3864 007 0289.
Ņemot vērā to, ka Rugāju novada domei nebija informācijas par 2006.gada 15.novembra Līgumu
Nr. 45/P-1481 starp A. S. un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka", kas pēc
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta astotās daļas paredzēja tiesības
izpirkt zemi, secināms, ka Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu" 10. punkts (protokols Nr. 15, 7. &) nav lietderīgs un ir atceļams.
Ņemot vērā augstāk minēto un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 17.decembra
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt 2010.gada 28.oktobra Rugāju novada domes lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu" 10. punktu (protokols Nr. 15, 7. &) .
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).

8. §
Par adrešu datu kārtošanu
A.Leons
Izskatot Valsts zemes dienesta iesniegumu (Nr.2-04.1-V/3141) Par adrešu datu kārtošanu Rugāju
novadā un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Valsts zemes dienestam salīdzinot un izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā esošo informāciju tika konstatēts, ka
vairākiem adresācijas objektiem Rugāju novadā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" ir jāpiešķir adreses.
2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu nosaukumus
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 17.decembra
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt adreses zemes vienībām Lazdukalna pagastā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Adreses neapstiprināt zemes vienībām, uz kurām neatrodas adresācijas objekti saskaņā ar
2.pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

9. §
Par zemes gabala ar kadastra numuru 3874 015 0131 sadalīšanu
A.Leons
Rugāju novada domē 03.12.2012. saņemts M. L. iesniegums ar lūgumu sadalīt zemes gabalu ar
kadastra numuru 3874 015 0131 divās daļās.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3874 015 0131 saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir M. L.
2. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 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, M. L. kā minētā nekustamā
īpašuma īpašniecei ir tiesības prasīt sadalīšanu.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes
vienību sadalīšanai, zemes vienību robežu pārkārtošanai. LR Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11. punkts paredz, ka pašvaldība
izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes
nosacījumus un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 17.decembra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 3874 015 0131, Rugāju pagasts, Rugāju novads, sadalīšanai divās daļās.
2. Vienu no jaunizveidotajām nekustamā īpašuma daļām pievienot pie nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 3874 015 0071.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

10. §
Par saistošo noteikumu Nr.13/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu
R.Krēmere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kas
nosaka, ka Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā
kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, ņemot vērā Finanšu komitejas 17.12.2012.
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par
Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"".
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.

11. §
Par grozījumiem nolikumā "Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu"
R.Krēmere
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos
normatīvos aktus par iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi
un darba organizāciju (nolikums, reglaments);
Ņemot vērā to, ka 21.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem" ir zaudējuši savu spēku,
pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.12.2012. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumu nolikumā "Par grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu" (apstiprināts Rugāju
novada domes 15.04.2010. sēdē (protokols Nr.4, 11.&)):
Nolikuma 154.punktu izteikt jaunā redakcijā:
"154. Pamatlīdzekļiem, kuriem ir ierobežots lietošanas laiks, nosaka lietderīgās lietošanas laiku
saskaņā ar 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikuiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" un aprēķina pēc lineārās metodes ".

12. §
Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā
R.Krēmere, V.Aleksejeva
Rugāju novada domē 12.11.2012. saņemts Ilzes Lesnieces [..] iesniegums ar lūgumu atbrīvot no
Rugāju novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.
Saskaņā ar Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanas (Rugāju novada domes 20.08.2009. lēmums Par
Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu (protokols Nr.6, 12.& )) rezultātātiem nākamais bāriņtiesas
locekļa pretendents ir Daiga Moroza [..].
Ņemot vērā to, ka Daiga Moroza atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā pretendentam
noteiktajām prasībām, kā arī ir izteikusi vēlmi pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus, pamatojoties

uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot
(atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās, un Bāriņtiesu
likuma 9.panta pirmo daļu, kas paredz, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem
gadiem,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt sekojošas izmaiņas Rugāju novada bāriņtiesas locekļu sastāvā:
1. Atbrīvot Ilzi Lesnieci [..] no Rugāju novada bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas no
20.12.2012.
2. Ievēlēt Daigu Morozu [..] uz pieciem gadiem par Rugāju novada bāriņtiesas locekli no
21.12.2012.

13. §
Par Rugāju novada izglītības iestādes "Eglaines pamatskola" nosaukuma maiņu
R.Krēmere, E.Stalidzāns
Izskatot Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstuli Nr.1-19.2/468 Par Eglaines pamatskolu ar
lūgumu lemt par izglītības iestādes nosaukuma maiņu.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika
konstatēts:
1. Izglītības iestāžu reģistrā ir reģistrētas izglītības iestādes ar vienādu nosaukumu, proti, Eglaines
pamatskola Ilūkstes novadā (reģistrācijas Nr. 4212900501) un Eglaines pamatskola Rugāju novadā
(reģistrācijas Nr. 4212900422).
2. Saskaņā ar Izglītības likuma 26.panta otrajā daļā noteikto izglītības iestādes nosaukumam skaidri
un noteikti jāatšķiras no citiem Izglītības iestāžu reģistrā jau reģistrētiem izglītības iestāžu
nosaukumiem. Tādējādi Izglītības iestāžu reģistrā nav tiesiska pamata atrasties izglītības iestādēm
ar vienādiem nosaukumiem.
Ņemot vērā augstāk mnēto,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādes "Eglaines pamatskola" nosaukumu uz
"Rugāju novada Eglaines pamatskola".
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

