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2012.04.19., (protokols Nr.7).
2012.gada 19.aprīļa domes sēdes protokols Nr.7
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
2. Par zemes gabalu iznomāšanu.
3. Par adrešu datu sakārtošanu.
4. Par Benislavas ciema attīrīšanas iekārtu demontāžu.
5. Par nekustamā īpašuma „Upmalas skola" atsavināšanu.
6. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
7. Par grozījumiem Rugāju novada domes 16.12.2010. lēmumā „Par Rugāju novada domes
Būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu" (protokols Nr.17, 16.&).
8. Par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību sarakstā.
9. Par saistošo noteikumu Nr.5/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par
Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" pieņemšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.6/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Par
pašvaldības nodevām Rugāju novadā"" pieņemšanu.

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", Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.04.2012. līdz 30.09.2012. – 16 ģimenēm,
1.2. 01.03.2012. līdz 31.08.2012. – 5 ģimenēm,
1.3. 01.04.2012. līdz 30.06.2012. – 4 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.04.2012. līdz 30.09.2013. – 5 personām,
2.2. 01.04.2012. līdz 31.03.2013. – 3 personām,
2.3. 01.04.2012. līdz 30.06.2012. – 1 personai,
2.4. 01.04.2012. līdz 30.04.2012. – 1 personai,
2.5. 01.03.2012. līdz 31.08.2012. – 5 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
3.1. 01.03.2012. līdz 31.08.2012. – 1 ģimenei,
3.2. 01.03.2012. līdz 28.02.2013. – 1 ģimenei,
3.3. 01.04.2012. līdz 31.03.2013. – 1 personai.
4. Piešķirt GMI pabalstu no:
4.1. 01.04.2012. līdz 30.06.2012. – 6 ģimenēm un 1 personai Ls 725,42 mēnesī (kopā),
4.2. 01.04.2012. līdz 30.04.2012. – 4 ģimenēm un 3 personām Ls 754,50 mēnesī (kopā),
4.3. 01.04.2012. līdz 31.05.2012. – 1 ģimenei Ls 114,00 mēnesī.
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 8 personām Ls 208,00 apmērā.
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 5 personām Ls 250,00 apmērā.
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 4 personām Ls 250,00 apmērā.
8. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 40,00 apmērā.
9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 15 personām Ls 375,00 apmērā.
10. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 5 personām.
2. §
Par zemes gabalu iznomāšanu
A.Leons
1. Rugāju novada domē 2012.gada 9.martā saņemts E. B., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 3864 002 0068 – 3,4 ha platībā. Pamatojoties uz 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, 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 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. B., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 3864 002 0068 – 3,4 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (1. pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
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. Rugāju novada domē 2012.gada 22. martā saņemts M. P., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 3864 004 0539 – 0,40 ha platībā. Pamatojoties uz 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, 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 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. P., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0539 – 0,4 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
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. Rugāju novada domē 2012.gada 5. aprīlī saņemts E. P., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 3864 004 0469 – 0,7 ha platībā. Pamatojoties uz 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, 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 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. P., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0469 – 0,7 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (3. pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
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.
4. Rugāju novada domē 2012.gada 11.aprīlī saņemts A. P., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 3864 008 0166 – 0,8 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra
Nr. 3864 008 0187 – 1,3 ha platībā. Pamatojoties uz 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, 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 16.aprīļa
atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. P., [..], par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 3864 008 0166 – 0,8ha platībā un 3864 008 0187 - 1,3 ha platībā iznomāšanu
saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kadastra kartes (4. pielikums), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. Rugāju novada domē ir saņemts SIA „D&M Consulting", reģistrācijas Nr. 40103385184,
12.04.2012. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0258 0.22 ha platībā un ēku ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 001 807,2 m2 platībā.
Pamatojoties uz 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 Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 7.2.punkts paredz,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
7.2 punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, ja
7.2.punktā paredzētajā kārtībā aprēķināta nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā, kā arī šo
noteikumu 5.punktu, kas nosaka, ka iznomājot apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura
atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami
vienlaikus, 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem" 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai
pieņem iznomātājs un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Slēgt nomas līgumu ar SIA"D&M Consulting" par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0258 0.22 ha un ēkas ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 001
807,2 m2 iznomāšanu.
5.2. Nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 10 LVL apmērā. Ēkas nomas maksu gadā noteikt 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā
Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
6. Rugāju novada domē 2012.gada. 18. aprīlī saņemts G.D., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 3864 007 0227 – 0.8 ha platībā. Pamatojoties uz 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, 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 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. D., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0227 – 0.8 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (5. pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. §
Par adrešu datu sakārtošanu
A.Leons
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2011.gada 17. marta vēstuli Nr. 2-04.1-V/188 „Par adrešu
datu sakārtošanu" un Valsts zemes dienesta 2012.gada 8.februāra vēstuli Nr. 2-04.1-V/657 „Par

adrešu datu sakārtošanu Rugāju novadā", Ministru kabineta 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 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt adreses:
N.p.k.
1.

Kadastra numurs
3874 012 0377

Adreses nosaukums
Kurmenes iela 89 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570

2.

3874 012 0466

Liepu iela 6A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

3.

3874 012 0592

Meža iela 3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

4.

3874 012 0595

Skolas iela 7, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

5.

3874 012 0245

Liepu iela 3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

6.

3864 004 0149

Riekstiņi, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

7.

3864 004 0321

Baloži, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

2. Apstiprināt adreses telpu grupām:
N.p.k.
1.

Kadastra numurs
3874 012 0254 001

Adreses nosaukums
Kurmenes iela 5-1, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570

2.

3874 012 0254 002

Kurmenes iela 5-2, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570

3.

3874 012 0254 003

Kurmenes iela 5-3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570

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

4. §
Par Benislavas ciema attīrīšanas iekārtu demontāžu
A.Leons
Rugāju novada domē 2012.gada 16. aprīlī saņemts Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieces
Dzidras Šmagres iesniegums (pielikumā) ar lūgumu veikt esošo attīrīšanas iekārtu Lazdukalna
pagasta Benislavas ciemā demontāžu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās
daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma" 4.panta pirmo daļu, kurā teikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0./10 /AIP/CLFA/023/025
(identifikācijas Nr. RND 2011/14 ERAF) ietvaros Benislavas ciemā ir paredzētas uzbūvēt jaunas
NAI citā vietā, Benislavas ciema esošo attīrīšanas iekārtu izmantošana nav nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai un pamatlīdzekļa atlikusī bilances vērtība ir 0.00 LVL, un
Saimnieciskās komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Veikt esošo attīrīšanas iekārtu Lazdukalna pagasta Benislavas ciemā demontāžu.
2. Pēc attīrīšanas iekārtu demontāžas izslēgt tās no Rugāju novada pašvaldības pamatlīdzekļu
bilances.
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieci
Dzidru Šmagri.
5. §
Par nekustamā īpašuma „Upmalas skola" atsavināšanu
R.Krēmere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, kas 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. Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums
ar kadastra Nr. 3874 019 0128 nav nepieciešams domes funkciju pildīšanai vai saimnieciskajām
vajadzībām.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā 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.
Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 8.panta trešajai daļai nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā
ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2012.gada 1.februārī nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Upmalas skola" (kadastra Nr. 3874 019
0128) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Upmalas skola" tirgus vērtība tika noteikta
LVL 3 200 (trīs tūkstoši divi simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma
novērtēšanu sastāda LVL 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi) un nekustamā īpašuma izsoles
izdevumi sastāda LVL 100.00 (viens simts latu un 00 santīmi).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 3 362.50 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit divi lati un 50 santīmu).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta septiņpadsmito punktu, kurš nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī 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 un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša
atskaiti, ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Upmalas skola" ar kadastra Nr. 3874 019 0128, kas
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 3 362.50 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit divi
lati un 50 santīmu).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot organizēt izsoli Rugāju novada domes Izsoles komisijai.
6. §

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 19. martā saņemts Ē. S., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
piešķirt pabalstu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
1) Saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma" 15.1panta
pirmo daļu, kura nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir
personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona
padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldība.
Augstāk minētā panta otrā daļa paredz, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās
personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona sasniegusi vai ne vēlāk kā
piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām" rodas
tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu, kā arī pamatojoties uz šī paša likuma 15.1 panta
otrās daļas 2. un 3.punktiem, kuri nosaka, ka pabalstu piešķir personai, kura nav uzskatāma par
darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot
zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas
zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja
attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
2) Ņemot vērā bijušā Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētāja Ē.S. 2012.gada 19.marta
iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kuros ir redzams, ka Ē.S. atbilst likumā noteiktajām
prasībām, lai saņemtu pabalstu.
3) Atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma" 15.1panta
trešajai daļai, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes
pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas
pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu
apmēru. Ņemot vērā to, ka minimālā mēnešalga 2012.gadā ir LVL 200 (divi simti latu un 00
santīmu), bet Ē. S. no 2011.gada 27.decembra saņem invaliditātes pensiju LVL 45.00 (četrdesmit
pieci lati un 00 santīmi) apmērā. Līdz ar to mēnesī izmaksājamā pabalsta summa sastāda LVL
355.00 (trīs simti piecdesmit pieci lati un 00 santīmi). Ar Latvijas Republikas Labklājības
ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2011.gada 27.decembra
lēmumu Nr. 34-2011-1905 Ē. S. invalidāte noteikta no 27.12.2011. līdz 26.12.2012.
4) Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt bijušajam Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājam Ē.S. ikmēneša pabalstu LVL
355.00 (trīs simti piecdesmit pieci lati un 00 santīmi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta „Darba devēja
pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas" plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt pabalsta izmaksas termiņu no 2012.gada maija līdz 2012.gada decembrim.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
7. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 16.12.2010. lēmumā „Par Rugāju novada domes
Būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu" (protokols Nr.17, 16.&)
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 13.aprīlī saņemts Rugāju novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja
Andreja Stepāna iesniegums (pielikumā) ar lūgumu veikt izmaiņas Būvvaldes maksas pakalpojumu
izcenojumā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem un ņemot vērā apvienotās Finanšu
komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Grozīt Rugāju novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.17, 16. &. „Par Rugāju novada
domes Būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu" un izteikt tā pielikuma „Rugāju novada
domes Būvvaldes maksas pakalpojumi" otro daļu „2. Izziņu izsniegšana" sekojošā redakcijā:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa fiziskām personām
(bez PVN)

Maksa juridiskajām personām
(bez PVN)

2. Izziņu izsniegšana
2.1.

Par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju
raksturojumu

5,-

15,-

2.2.

Par būves neesamību

5,-

10,-

2.3.

Dažādu izziņu sagatavošana un izsniegšana

5,-

10,-

8. §

Par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību sarakstā
R.Krēmere, J.Bleiders
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punkta, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, Rugāju novada domes 2010.gada 18. marta noteikumu
„Rugāju pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 1.4. punktu, kas nosaka, ka
amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un izmaiņas tiek noteiktas ar
domes lēmumu, ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 2012.gada 16.aprīļa atzinumu,
1) Domes priekšsēdētāja lūdz nobalsot par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību
sarakstā: izveidot amata vienību šautuves vadītājs – 0,5 amata vienības, noteikt šautuves vadītāja
amatalgas likmi mēnesī Ls 100.00, atklāti balsojot:
PAR – 5 deputāti: Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, Maruta Paidere, Rita Krēmere, Andris Leons,
PRET – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Arnolds
Zizlāns, Valdis Ančs,
ATTURAS – nav,
2) Domes priekšsēdētāja lūdz nobalsot par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību
sarakstā: izveidot amata vienību šautuves vadītājs – 0,35 amata vienības, noteikt šautuves vadītāja
amatalgas likmi mēnesī Ls 70.00, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Arnolds
Zizlāns, Valdis Ančs,
PRET – 5 deputāti: Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, Maruta Paidere, Rita Krēmere, Andris
Leons,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību sarakstā:
1. Izveidot amata vienību šautuves vadītājs (profesijas kods 1431 13) – 0,35 amata vienības ar
2012.gada 20.aprīli.
2. Noteikt šautuves vadītāja amatalgas likmi mēnesī Ls 70.00 (septiņdesmit lati).
3. Likvidēt amata vienību šaušanas pulciņa vadītājs (profesijas kods 3423 03) - 0.35 amata vienības
ar 2012.gada 20.aprīli.
[..]
9. §
Par saistošo noteikumu Nr.5/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu" pieņemšanu
R.Krēmere, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, ņemot vērā
apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada
16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par
Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
10. §
Par saistošo noteikumu Nr.6/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Par
pašvaldības nodevām Rugāju novadā"" pieņemšanu.
R.Krēmere. G.Pipurs
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, "Par
pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to
apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas un savu funkciju
izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus,
ņemot vērā apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2012.gada 16.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs, Andris Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2012 "Grozījums saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Par
pašvaldības nodevām Rugāju novadā"" (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā) triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte", saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt
mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna pagasta
pārvaldē.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".

