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Par divu zemes vienību apvienošanu vienā un nosaukuma piešķiršanu.
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma „Krastmaliņas”.
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam.
Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju
novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
Par Rugāju novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektiem.
Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas
fondā.
Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātā projektu konkursā
„Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts starptautiskajā
jaunatnes politikā” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem izglītībā.
Par līdzdalību Sorosa fonda projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Par galvojuma sniegšanu SIA “Balvu un Gulbenes apvienība” kredītam.
Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma “Lazdukrasts”.
Par līdzekļu piešķiršanu Rugāju Svētā Nikolaja Pareizticīgo Draudzei.
1.§
Par trūcīgas ģimenes(personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

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 domes veselības un
sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no
1.1. 01.01.2011.līdz 30.06.2011. -- 3 ģimenēm;
1.2. 01.02.2011.līdz 31.07.2011. – 9 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no

2.1. 01.02.2011.līdz 31.01.2012. -- 1 personai
2.2. 01.02.2011.līdz 31.07.2011. – 12 personām
2.3. 01.01.2011.līdz 30.06.2011. – 3 personām
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no
3.1 01.01.2011.- 30.06.2011. – 4 ģimenēm
3.2 01.02.2011.- 31.07.2011. – 2 ģimenēm
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no
4.1. 01.02.2011. līdz 31.07.2011. – 2 personām
4.2. 01.01.2011. līdz 30.06.2011. – 1 personai
5. Piešķirt GMI pabalstu no
5.1. 01.02.2011. līdz 30.04.2011. – 2 ģimenēm – kopējā summa mēnesī 133,0 lati;
5.2. 01.02.2011. līdz 31.07.2011. -6 ģimenēm un 6 personām – kopējā summa mēnesī 693,02 lati;
5.3. 01.02.2011. līdz 30.06.2011. - 2 personām – kopējā summa mēnesī 88,33 lati
6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai - 7 personām, kopējā summa 120,0 lati
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu – 3 persona – 300,0 lati
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 6 personām, kopējā summa 300, 0 lati;
9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 12 personām, kopējā summa 250,0 lati;
10. Pieškirt materiālo pabalstu 2 personām – kopējā summa 50,0 lati;
11. Piešķirt brīvpusdienas 1 skolniekam no maznodrošinātas ģimenes.

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 gabalu nomu
Izskatot M. P. personas kods xxxxxx-xxxxx , dzīvo L. ielā x, Benislava, Lazdukalna pagasts Rugāju
novads,26.01.2011 iesniegumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0476, kas
atrodas Lazdukalna pagasta Polokoros, A. S. personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo B.ielā x-x
Benislava, Lazdukalna pagasts Rugāju novads, 27.01.2011., iesniegumu piešķirt nomā zemes
gabalu, kas atrodas Zirgusalā Lazdukalna pagastā kadastra apzīmējums 3864 002 0114 platība-6,0
ha, un LR 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 14. februāra atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Slēgt nomas līgumu ar M.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo L. ielā ., Benislava,
Lazdukalna pagasts Rugāju novads, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 3864 004 0476– 1,7 ha iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kartes (pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
2. Slēgt nomas līgumu ar A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo B. ielā ., Benislava,
Lazdukalna pagasts Rugāju novads, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 3864 002 0114– 6,0 ha iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kartes (pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša
laikāAdministratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
3.§
Par divu zemes vienību apvienošanu vienā un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz nekustamo īpašumu speciālista Kaspara Leona 11.02.2011.iesniegumu apvienot
divas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0259
-43,0 ha platībā un daļu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0237-23,0 ha platībā, un
saglabāt zemes vienībai nosaukumu „Pagasts Nr.4”, zemes vienības atrodas Skujetniekos
Lazdukalna pagastā Rugāju novadā un, 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 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 14. februāra saimniecisko
jautājumu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: P

PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Apvienot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 0008 0259
un 3864 008 0237 ar kopplatību-66,0 ha.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Pagasts Nr.4”.
3. Noteikt zemes vienības lietošanas mērķi- mežsaimniecības vajadzībām.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
4.§
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu
Pamatojoties uz V. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, 10.02.2011. iesniegumu , piešķirt nosaukumu
„T.”, c.O. Rugāju pagasts, Rugāju novads, J.G. personas kods xxxxxx-xxxxx, 10.02.2011.
iesniegumu ,piešķirt nosaukumu „K. ”, c.O., Rugāju pagasts, Rugāju novads, A.M. personas kods
xxxxxx-xxxxx, 10.02.2011. iesniegumu piešķirt nosaukumu „D.”, c.O., Rugāju pagasts, Rugāju
novads, Z.A., personas kods xxxxxx-xxxxx, 02.02.2011. iesniegumu ,piešķirt nosaukumu „l2 ”,
c.Il., Rugāju pagasts, Rugāju novads, I.Š. personas kods xxxxxx-xxxxx, 15.02.2011. iesniegumu
piešķirt nosaukumu “M. 2”, G. ciems, Rugāju pagasts, Rugāju novads, J.K., personas kods xxxxxxxxxxx, 15.02.2011. iesniegumu piešķirt nosaukumu “Z., G.ciems, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
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, 2009.gada 3. novembra LR
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, saimniecisko jautājumu komitejas 14.02.2011. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Piešķirt V.P. nekustamajam īpašumam nosaukumu „T.”, O. ciems”, Rugāju pagasts, Rugāju
novads.

2. Piešķirt J. G. nekustamajam īpašumam nosaukumu „K.”, O. ciems”, Rugāju pagasts, Rugāju
novads.
3. Piešķirt A. M. nekustamajam īpašumam nosaukumu „D.”, O. ciems”, Rugāju pagasts,
Rugāju novads.
4. Piešķirt Z. A. piederošajai būvei ar kadastra numuru 3874 016 0045 016 nosaukumu un
adresi „L. 2”, I. ciems, Rugāju pagasts, Rugāju novads. Būve atrodas uz zemes vienības ar
kadastra numuru 3874 016 0045.
5. Piešķirt I. Š. nomas zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3874 004 0316, platība 9,95 ha,
nosaukumu “M. 2”.
6. Piešķirt J. K. nomas zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3874 004 0067, platība 2,19 ha,
nosaukumu “Z.”.
5. §
Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma „Krastmaliņas”
Pamatojoties uz P. V. 28.01.2011. iesniegumu par zemes īpašuma nodalīšanu, 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; 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, LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
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, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „K.”, kadastra Nr.3874 012 0165, atdalīt vienu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3874 007 0031- 8,3 ha platībā.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 007 0031 piešķirt nosaukumu „P.”.
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0031 noteikt lietošanas mērķi –
mežsaimniecības vajadzībām.
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 nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam
Izskatot J. R. 11.02.2011. iesniegumu un pamatojoties uz Rugāju novada domes 20.05.2010.
saistošo noteikumu Nr. 7/2010 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Rugāju novadā” 2.1. punktu, kas nosaka, ka Rugāju novada dome var piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, iznomāts vai nodots
lietošanā citai personai, nodokļu maksātāju kategorijām pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas
avārijas seku likvidētājiem, un 2011.gada 14.februāra finanšu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. J. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50
% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par 2011.gadu, par zemes
īpašumiem ar kadastra numuru: 3874 016 0087 un 3874 012 0359.
2. Uzdot nodokļu administratorei Inai Poišai veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus,
ņemot vērā piešķirtos nodokļu atvieglojumus.
7. §
Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju
novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka dome var
apstiprināt pašvaldības nolikumu un 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu un ņemot
vērā domes finanšu komitejas 2011.gada 14.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.5/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009
„Rugāju novada pašvaldības nolikums” projektu (pielikumā).

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2009 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
8. §
Par Rugāju novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta 1.daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Publisko
iepirkumu likuma 22.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot:
PAR – 9 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – 2 ( Jānis Lesnieks, Arnolds Zizlāns)
Rugāju novada dome nolemj:
Apstiprināt Rugāju novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu (pielikumā).
9. §
Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 61.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesa savā
darbības teritorijā apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz
dokumentiem, 79.panta pirmās daļas 6.punktu, kas paredz, ka valsts nodeva par paraksta īstuma
apliecināšanu ir 2,0 lati, 79.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības piemērot
valsts nodevu atvieglojumus, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas iniciatīvas
jomā, ņemot vērā finanšu komitejas 24.01.2011.sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100 % apmērā Rugāju novada iedzīvotājiem par
paraksta īstuma apliecināšanu Rugāju novada Bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai LR
Satversmē un citos likumdošanas aktos.

2. 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 līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektiem
Izskatot NVO biedrības „Mēs pasaulē” valdes priekšsēdētājas Mārītes Orniņas 16.02.2011.
iesniegumu, muzeja vadītājas Velgas Vīcupas 16.02.2011. iesniegumu, Tikaiņu bibliotēkas vadītājas
Ineses Kocānes 16.02.2011. iesniegumu, biedrības „Mednieku, makšķernieku klubs „Mieriņi””
valdes priekšsēdētāja Ilmāra Štāla 16.02.2011. iesniegumu, Rugāju bibliotēkas vadītājas Anitas
Maginas 14.02.2011. iesniegumu, Rugāju Sporta centra direktora Laura Krēmera 14.02.2011.
iesniegumu,
biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte”” valdes priekšsēdētājas Anitas Stalidzānes
16.02.2011. iesniegumu, kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes 11.02.2011. iesniegumu,
biedrības „Sporta klubs Rugāji” valdes priekšsēdētāja Jāņa Auziņa 16.02.2011.iesniegumu,
Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte” valdes priekšsēdētājas Marutas Paideres 14.02.2011.
iesniegumu, Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes 14.02.2011. iesniegumu,
Eglaines pamatskolas speciālās izglītības skolotājas Aijas Plušas 16.02.2011.iesniegumu,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka
dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Atbalstīt NVO biedrības „Mēs pasaulē” sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES)
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā,
4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 5 %
apmērā no projekta kopējām izmaksām:
„Rotaļu un atpūtas laukums ģimenēm ar bērniem Rugājos”. Projekta kopējās izmaksas
Ls 4000,00, līdzfinansējums 5 % apmērā – Ls 200,00.
2. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
2.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 1950,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:

„Muzejs – novada vēstures un kultūras mantojuma krājējs un popularizētājs”. Projekta kopējās
izmaksas Ls 2379,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 195,00 un neattiecināmās
izmaksas PVN 22 % apmērā – Ls 429,00.
2.2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „Muzejs – novada
vēstures un kultūras mantojuma krājējs un popularizētājs” un parakstīt visu dokumentāciju, kas
saistīta ar šo projektu.
3. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
3.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 1250,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:
„Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā”. Projekta kopējās
izmaksas Ls 1525,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 125,00 un neattiecināmās
izmaksas PVN 22 % apmērā – Ls 275,00.
3.2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Tikaiņu iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā” un parakstīt visu dokumentāciju, kas saistīta
ar šo projektu.
4. Atbalstīt biedrības „Mednieku, makšķernieku klubs „Mieriņi”” sagatavoto projektu iesniegšanai
Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursā, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām:
„Rugāju šautuves labiekārtošana un aprīkojuma iegāde”. Projekta kopējās izmaksas Ls 3000,00,
līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 300,00.
5. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
5.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 600,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:
„Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju bibliotēkā”. Projekta kopējās izmaksas
Ls 732,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 60,00 un neattiecināmās izmaksas PVN
22 % apmērā – Ls 132,00.
5.2. pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Inventāra iegāde
pasākumu organizēšanai Rugāju bibliotēkā” un parakstīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar šo
projektu.

6. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
6.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 4000,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:
„Aprīkojuma iegāde sporta centrā un pludmales labiekārtošana pie Rugāju ūdenskrātuves”. Projekta
kopējās izmaksas Ls 4880,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 400,00 un
neattiecināmās izmaksas PVN 22 % apmērā – Ls 880,00.
6.2. pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Aprīkojuma iegāde
sporta centrā un pludmales labiekārtošana pie Rugāju ūdenskrātuves” un parakstīt visu
dokumentāciju, kas saistīta ar šo projektu.
7. Atbalstīt biedrības „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte”” sagatavotos projektus iesniegšanai
Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursā, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu katram projektam 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām:
7.1. „Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja laukuma rekonstrukcija”. Projekta kopējās
izmaksas Ls 8000,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 800,00.
7.2. „Vietējo mājražotāju tirdzniecības un pakalpojumu punkta izveide”. Projekta kopējās izmaksas
Ls 14000,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 1400,00.
7.3. „Bērnu un jauniešu radošā attīstības centra „Juniors” izveide”. Projekta kopējās izmaksas Ls
7000,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 700,00.
8. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES)
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa,
4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
8.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 8000,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:
„Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam”. Projekta kopējās izmaksas Ls 9760,00, pašvaldības
līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 800,00 un neattiecināmās izmaksas PVN 22 % apmērā – Ls
1760,00.
8.2. pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Aprīkojuma iegāde
Rugāju tautas namam” un parakstīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar šo projektu.

9. Atbalstīt biedrības „Sporta klubs Rugāji” sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības
(ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu
konkursā, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam
10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām:
„Publiskās ārtelpas sakārtošana ar laukumiem aktīvai atpūtai, bērnu rotaļām un vides objektiem
Rugāju novadā". Projekta kopējās izmaksas Ls 7995,48 līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 799,55.

10. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte” sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas
Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER
projektu konkursā, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu katram projektam 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām:
10.1. „Sprīdis veselībai un dzīvotpriekam” – aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu centram
„Skujetnieki”. Projekta kopējās izmaksas Ls 1916,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 192,00.
10.2. „Nāc un darbojies” - tehniskā nodrošinājuma iegāde Jauniešu iniciatīvu centra „Kopā”
kapacitātes stiprināšanai. Projekta kopējās izmaksas Ls 2749,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls
275,00.
10.3. „Bērnu rotaļu laukuma „Saliņa” izveide un labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas Ls
2870,00, līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 287,00.
10.4. „Garaissilu kapsētas labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas Ls 5292,00, līdzfinansējums
10 % apmērā – Ls 529,00.

11. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES)
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa,
4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
11.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 7500,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:
„Kompetenču un atbalsta centra izveide Rugāju novada vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas Ls
9150,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 750,00 un neattiecināmās izmaksas PVN
22 % apmērā – Ls 1650,00.
11.2. pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Kompetenču un
atbalsta centra izveide Rugāju novada vidusskolā” un parakstīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar
šo projektu.

12. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES)
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa,
4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un
12.1. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām Ls 7000,00 un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās:

„Bērnu un jauniešu integrācijas centra izveide Eglaines pamatskolā”. Projekta kopējās izmaksas Ls
8540,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – Ls 700,00 un neattiecināmās izmaksas PVN
22 % apmērā –Ls 1540,00.
12.2. pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Ritu Krēmeri iesniegt projektu „ Bērnu un jauniešu
integrācijas centra izveide Eglaines pamatskolā” un parakstīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar šo
projektu.
11. §
Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas
fondā
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” finanšu komitejas 2011.gada 14. februāra atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
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
„Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai" Sabiedrības Integrācijas fondā, Eiropas
Sociālā fonda (ESF) atbalsta saņemšanai.
2. Noteikt apakšaktivitātes ietvaros ESF finansējumu 100 % apmērā no projekta kopējās
attiecināmo izmaksu kopsummas.
12. §
Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātā projektu konkursā
„Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts
starptautiskajā jaunatnes politikā” un līdzfinansējuma piešķiršanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Jauniešu iniciatīvu – interešu centra

vadītājas Līgas Kravales 2011.gada 14.februāra iesniegumu, finanšu komitejas 2011.gada
14.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu IZM izsludinātajā atklātā projektu konkursā ar
projekta nosaukumu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novada pašvaldībā”.
2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu izstrādātajam projektam 50 % apmērā Ls 775,00 no
kopējām izmaksām Ls 1550,00.
13. §
Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem izglītībā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta „g”
apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz
pašvaldības iestādes un LR Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem par Rugāju novada
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā, saskaņā ar pielikumu Nr.1
Pielikumā: Viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu aprēķins pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs 2011.gadā (latos).
14. §
Par līdzdalību Sorosa fonda projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka
dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un NVO biedrības „Mēs pasaulē”
valdes priekšsēdētājas Mārītes Orniņas iesniegumu 16.02.2011.
Atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
Atbalstīt NVO biedrību „Mēs pasaulē” ar Rugāju novada domes līdzdalību, kā sadarbības partneris,
(uzņemoties apsaimniekošanas izmaksu segšanu projekta aktivitāšu laikā pašvaldību iestādēs un
atbalstot nepieciešamības gadījumā atsevišķus projekta pasākumus), projektu konkursā Latgales
reģiona attīstībai „ Audz Latgale”. Projekta paredzamās aktivitātes ir veidot abas vietējās skolas par
daudzfunkcionāliem resursu centriem vietējiem iedzīvotājiem.
Atbalstīt sagatavoto projektu iesniegšanai Sorosa fonds – Latvija, konkursā Latgales reģiona
attīstībai „ Audz Latgale”, ar nosaukumu „Daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālo centru
attīstība”.
Projekta apgūstamās kopējās izmaksas 18 865 EUR, un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
projektam 10 % apmērā no projekta kopējām izmaksām – 1887,00 EUR.

15. §
Par galvojuma sniegšanu SIA „Balvu un Gulbenes apvienība” kredītam
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 26.punktu un Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem” un Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes priekšsēdētājas vietnieces I.Sprudzānes
11.02.2011. iesniegumu Nr.01-10.01/68 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu”,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei Rugāju
novada domei sniegt galvojumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu

apvienība” kredītam bankā LVL 85 652 (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit divi lati) ar
tās noteikto procentu likmi līdzfinansējuma nodrošināšanai projektā „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes apvienība” realizēšanai.
2. Rugāju novada domes galvojums sastāda LVL 8 736 (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši
lati).
3. Galvojumu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājai.
16. §
Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma “Lazdukrasts”
Pamatojoties uz A. K., dzīvo c.L., Lazdukalna pagasts ,Rugāju novads, 15. 02.2011. iesniegumu par
zemes īpašuma nodalīšanu, 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;
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, LR MK Noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 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, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „L.”, kadastra Nr.3864 011 0092 atdalīt vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0092-7,6 ha platībā;
2. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu ‘L. 1” un noteikt lietošanas mērķilauksaimniecības vajadzībām
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
17. §
Par līdzekļu piešķiršanu Rugāju Svētā Nikolaja Pareizticīgo Draudzei
Izskatot Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes vecākās L.Loginas 17.02.2011. iesniegumu
par līdzekļu piešķiršanu elektrības jaudas palielināšanai AS „Sadales tīkls” rēķina apmaksai un

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu,
atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti ( Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita
Krēmere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,
Rasma Zuša )
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzekļus Ls 193,38 (viens simts deviņdesmit trīs lati 38 santīmi) apmērā Rugāju Svētā
Nikolaja pareizticīgo draudzei (reģ. Nr. 99500000978) elektrības jaudas palielināšanai Rugāju Sv.
Nikolaja pareizticīgo baznīcā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības
2011.gada budžetā.

