
2013.08.19., (protokols Nr.11). 

Rugāju novada domes 19.08.2013. sēdes lēmumi (protokols Nr.11).

Darba kārtība:

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

2. Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

3. Par jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi Rugāju novada pašvaldībā.

4. Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai unvalsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām komisijas izveidošanu.

5. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītības programmu saskaņošanu.

6. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu.

7. Par deklarētās dzīvesvietas „Birzs", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, anulēšanu I. 
B.

8. Par M. A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.

9. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Māriņas".

10. Par pašvaldības zemes nomu.

11. Par nekustamā īpašuma „Pīlādzi" sadalīšanu.

12. Par izlietotā dzeramā ūdens aprēķinu iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši dzeramā ūdens 
skaitītājus.

13. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata 
projekta 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

14. Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu.

15. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju 
novada Sporta centra ēkā 3.kārtā" īstenošanu.

16. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju 
novada vidusskolas ēkā 3.kārtā" īstenošanu.

17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētu labiekārtošanai.

18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Ūdensroze".

19. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes centra būvniecības 2.kārtai.

20. Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu.

21. Par izmaiņām Rugāju novada domes pastāvīgajās iepirkumu komisijas sastāvā.
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22. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa 
izsludināšanu.

23. Par grozījumiem Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikumā.

24. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības
nolikums" apstiprināšanu.

25. Par deputāta Valda Anča pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

26. Par atļauju Sandrai Kapteinei savienot amatus.

27. Par atļauju Inesei Feldmanei savienot amatus.

28. Par atļauju Marutai Paiderei savienot amatus.

29. Par atļauju Eduardam Stalidzānam savienot amatus.

30. Par atļauju Olitai Losevai savienot amatus.

31. Par atļauju Arnoldam Zizlānam savienot amatus.

32. Par atļauju Andrim Leonam savienot amatus.

33. Par atļauju Ivetai Arelkevičai savienot amatus.

34. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.

1. §

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

O.Loseva

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 ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 
8.augusta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 12 ģimenēm;
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1.2. 01.08.2013. līdz 31.10.2013. – 8 ģimenēm;

1.3. 01.08.2013. līdz 31.08.2013. – 1 ģimenei.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 5 personām;

2.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai;

2.3. 01.08.2013. līdz 31.01.2014. – 3 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 1 ģimenei;

3.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai.

4. Piešķirt GMI pabalstu no 01.08.2013. līdz 30.09.2013. - 1 ģimenei Ls 85,00 mēnesī.

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai11 personām Ls 316,00 apmērā.

6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 200,00 apmērā.

7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.

8. Piešķirt materiālo pabalstu 4 personām Ls 65,00 apmērā

9. Piešķirt pabalstu mācību piederumu iegādei 4 personām Ls 40,00 apmērā.

10. Piešķirt brīvpusdienas:

10.1. visiem bērniem, kuri apmeklē Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 
un visiem 3.-12. klašu skolēniem;
10.2. visiem bērniem, kuri apmeklē Rugāju novada Eglaines pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupas un visiem 3. – 9. klašu skolēniem;
10.3. lēmums ir spēkā no 02.09.2013.- 30.05.2014.

2. §

Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu

S.Kapteine

Rugāju novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir saņēmusi Rugāju novada vidusskolas direktores 
Ineses Feldmanes 08.08.2013. iesniegumu ar lūgumu Rugāju novada domes Atzinības rakstu par 
ilggadēju un augsti profesionālu matemātikas skolotājas darbu piešķirt vidusskolas pedagoģei 
Emeritai Maslovskai.

Pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības apbalvojumiem" 5.2.2.punkts nosaka, ka 
Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu pasniedz fiziskām personām sakarā ar nozīmīgu dzīves 
vai darba jubileju, fiziskām personām profesiju svētkos.

Ņemot vērā augstāk minēto, Izglītības pārvalde atbalsta Rugāju novada vidusskolas direktores 
ierosinājumu, akcentējot Emeritas Maslovskas ieguldījumu pedagoģiskajā darbā – 38 profesionāla 
matemātikas skolotājas darba gadus Rugāju novada vidusskolā, un iespēju skolotājai E.Maslovskai, 



beidzot aktīvās darba gaitas, Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Zinību dienā 
2013.gada 2.septembrī.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas 2013.gada 8.augusta atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apbalvot Emeritu Maslovsku ar Rugāju novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un augsti 
profesionālu matemātikas skolotājas darbu.

3. §

Par jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi Rugāju novada pašvaldībā

S.Kapteine

Rugāju novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības 29.07.2013. vēstuli 
Nr.0720131805/A1129 „Par jauniešu tīkla izveidi", kurā tiek aktualizēta nepieciešamība valstī 
attīstīt jaunatnes politikas koordināciju un pašvaldībām izmantot esošo aktīvās jaunatnes daļu, 
administratīvo resursu, lai risinātu jauniešu atstumtības un sociālās iekļaušanas problēmas. Minētajā
vēstulē pašvaldības tiek aicinātas nozīmēt atbildīgo personu par jaunatnes darba organizēšanu vai 
pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu, ja tāda līdz šim nav bijis.

Valsts Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.–2018.gadam 6.1.2.sadaļā Pašvaldību darba ar 
jaunatni īstenošanas atbalstīšana noteikti uzdevumi pilnveidot valsts atbalsta mehānismu pašvaldību
institucionālās sistēmas vienmērīgai attīstībai, nodrošināt valsts atbalstu pašvaldībām darba ar 
jaunatni īstenošanā, sekmējot reģionu vienmērīgu attīstību, stratēģisko plānošanu darbā ar jaunatni 
un saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā, kā arī attīstīt pašvaldību darbinieku 
profesionalitāti darba ar jaunatni īstenošanā.

Izstrādājot Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2013.-2019.gadiem (apstiprināta 
ar 2013.gada 27.jūnija lēmumu, protokols Nr.9, 11.§), kas ir Rugāju novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadiem pielikums, tās 6.2.sadaļā Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi kā 
pirmais īstermiņa mērķis noteikts – veidot vienotu atbalsta sistēmu jaunatnes darba organizēšanai, 
savukārt 6.5.sadaļā Jaunatnes politikas institucionālā sistēma plānots jaunatnes lietu speciālists.

Ņemot vērā pašvaldības finanšu un personāla kapacitāti, konkurss uz jaunatnes darba organizatora 
amata vakanci nav jārīko. Izglītības pārvalde ir noskaidrojusi, ka Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu 
centra vadītāja Līga Kravale, kurai ir piecu gadu darba pieredze un kura apguvusi jaunatnes lietu 
speciālista apmācības programmu 80 akadēmisko stundu apjomā saskaņā ar Ministru kabineta 



16.12.2008. noteikumiem Nr.1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība", līdztekus 
nolīgtajam pamatdarbam var veikt jaunatnes darba organizatora pienākumus.

Saskaņā ar Darba likuma 65. panta pirmo daļu, darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja 
līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par 
šāda darba veikšanu; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
14.pants nosaka, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no 
tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus 
pienākumus.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantu, kas nosaka, 
kapašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 
Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu 
ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības 
plānošanas dokumentus, kā arī plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 
attīstības plānošanas dokumentus un nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ņemot 
vērā otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir 
tiesīga noteikt par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju (daļas 1.punkts), pieņemt darbā
jaunatnes lietu speciālistu – personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni (daļas 2.punkts) 
vai paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni (daļas 6.punkts), Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 8.augusta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Uzdot Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu centra vadītājai Līgai Kravalei papildus amata aprakstā 
noteiktajiem pienākumiem veikt jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi Rugāju novada 
pašvaldībā ar 2013.gada 19.augustu.

2. Noteikt Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu centra vadītājai Līgai Kravalei piemaksu par papildus 
darba veikšanu 30% apmērā no Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu centra vadītājai noteiktās 
mēnešalgas.

4. §

Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām komisijas izveidošanu

S.Kapteine

Likuma „Par pašvaldībām" 61.panta pirmā daļa nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai
vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 



pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, un otrā daļa nosaka, ka 
šo valžu, komisiju un darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes 
lēmumi.

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" 2.2. punkts 
nosaka, ka valsts un pašvaldību institūcijas mērķdotācijas sadalē nodrošina atklātību un sabiedrības 
pārstāvju līdzdalību.

2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 
10.punkts nosaka, ka komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības 
speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta 
interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses un komisijā neiekļauj ar interešu izglītības 
programmu īstenošanu saistītās personas.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61.pantu, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: 
Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards 
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalāsIveta Arelkeviča un Olita 
Loseva, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai unvalsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisiju piecu cilvēku sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētāja – Daina Tutiņa, Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

1.2. Komisijas locekļi:

1.2.1. Iveta Arelkeviča,

Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

1.2.2. Biruta Berkolde,

Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja

1.2.3. Ilze Burka,

Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

1.2.4. Olita Loseva,

Rugāju novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja

2. Uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai Tutiņai noteikt Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai unvalsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sekretāra pienākumu veicēju.

5. §



Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītības programmu saskaņošanu

S.Kapteine, E.Stalidzāns

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora Eduarda 
Stalidzāna 08.08.2013. iesniegumu ar lūgumu saskaņot skolas izstrādātos izglītības programmu 
projektus, kuru īstenošanai nepieciešamas Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtas licences.

Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtība" 3.4.punkts nosaka, ka izglītības iestāde iesniegumam Izglītības 
kvalitātes valsts dienestam pievieno izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības 
programmas īstenošanai.

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām" 5.punktā noteikts, ka pirmsskolas izglītības saturs ietverts speciālajās 
pirmsskolas izglītības programmās. Šo noteikumu 3.pielikumā iekļauts „Speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas paraugs".

Pašvaldības Izglītības pārvalde ir izskatījusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas iesniegtos trīs 
speciālās izglītības programmu projektus, konstatējusi to īstenošanas nepieciešamību un ierosinājusi
izglītības programmas saskaņot, lai izglītības iestāde saņemtu Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
izsniegtas licences izglītības programmu īstenošanai skolā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktā noteikto, ka Ministru kabinets nosaka vispārējās 
izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību, un 5.panta 1.punktā noteikto, kas 
nosaka, kaIzglītības un zinātnes ministrija izstrādā vispārējās izglītības programmu un mācību 
priekšmetu programmu paraugus,

Izglītības likuma 14.panta 11.punktā noteikto, ka Ministru kabinets nosaka izglītības programmu 
licencēšanas un akreditācijas kārtību, 181.punktā noteikto, ka Ministru kabinets nosaka valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši izglītības programmu
paraugi, un 28.punktā noteikto, ka Ministru kabinets nosaka institūciju, kas licencē izglītības 
programmas,

Izglītības likuma 15.panta 7.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standartus, kā arī valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām vai valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus izglītības programmu paraugus, 
ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 08.08.2013. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Saskaņot Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītības programmas:



1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015911;

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības 
programmas kods 21015611;

3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 
01015911

6. §

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu

S.Kapteine, E.Stalidzāns

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta 
pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, 
sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai 
darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds 
Zizlāns, Andris Leons, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Eduards Stalidzāns,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Deleģēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vietniecei izglītības jomā Ilzei Burkai 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora pienākumu, kas saistās ar administratīvo aktu 
sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi veikšanu, 
kā arī līgumu slēgšanu attiecībā uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāju Anitu Stalidzāni.

7. §

Par deklarētās dzīvesvietas „Birzs", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, anulēšanu I. B.

S.Kapteine

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Rugāju novada domē 2013.gada 5.jūlijā tika saņemts A. S. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.275) par
viņas piederošajā mājā deklarētās I. B. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, jo I. B. vairs nedzīvo 
minētajā adresē kopš 2012.gada maija. A. S. par I. B. dzīves vietu nav nekādu ziņu. Saskaņā ar 
iesniedzējas informāciju, nepilngadīgais I. B. bērns, S. S., dzīvo kopā ar tēvu S. S.

2) Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem I. B. līdz 2013. gada 19. augustam 
pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikusi.

3) 2013. gada 17. jūlijā Rugāju novada dome nosūtīja I. B. vēstuli (reģ. Nr.3-12/458), par jautājuma 
noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Paskaidrojumi vai 



dokumenti, kas apliecina personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, no I. B. puses 
netika iesniegti.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir 
jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona 
labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks 
pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un 
pašvaldību". Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā 
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt 
to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē". Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka I. B. būtu deklarējusi 
dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses 
nav patiesa un tā ir anulējama.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otrajā punktā ir noteikts, ka „Ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā".

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu" 2. punktu, kas nosaka: "Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu" un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 8.augusta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Anulēt I. B.deklarēto dzīvesvietu „Birzs", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.

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

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt I. B. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu 
nodaļai.

8. §

Par M. A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes

institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja M. A. iesniegumu ar lūgumu par ievietošanu aprūpes institūcijā 
„Pansionāts"Balvi"".

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1. M. A. veselības stāvokļa dēļ nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe un uzraudzība, viņš 
nespēj patstāvīgi pagatavot ēst,nevar patstāvīgi pārvietoties, ir nepieciešama palīdzība personīgajā 
higiēnā un uzraudzība medikamentu lietošanā. Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām 
konstatēts, ka M.A. nepieciešams ievietot ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, jo persona nespēj 
sevi aprūpēt.

2. M.A. pats nespēj segt izmaksas par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta 4.daļa nosaka, ka ja klients vai viņa apgādnieks 
nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Līdz ar to 
paruzturēšanos Pansionāts „Balvi" izdevumus segs Rugāju novada domeLs 267.15 mēnesī no 
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
4. panta 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā 
vai iespējami tuvu tai,un tikai tad,ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta 
sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu 
pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus 
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, a

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Ievietot M. A. ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionāts 
"Balvi"".

2. Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr M. A. uzturas ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā – „Pansionāts "Balvi"" segs Rugāju novada dome no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem,
slēdzot līgumu ar Balvu novada pašvaldības „Pansionāts "Balvi"".

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai 
Anitai Evertei.

9. §

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Māriņas"

A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja M. Š. iesniegumu ar lūgumu atdalīt zemes vienību 3874 012 0057- 
0.232 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0057 – 104.83 ha platībā,
atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Āboliņš" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

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. 3874 012 0057 atrodas M. Š. īpašumā.

2. Saskaņā ar valsts adrešu reģistra datiem Rugāju novada, Rugāju pagastā nosaukums „Āboliņš'' 
nav reģistrēts.

3. Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, 
pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos. 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, M. 
Š., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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, uz likuma „Par 
pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru 
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, 
ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes 
vienības daļa, Saimniecisko jautājumu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Māriņas", kadastra Nr. 3874 012 0057 – 104.832 ha platībā, atdalīt 
zemes vienību 0.232 ha platībā.

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0057 piešķirt nosaukumu „Āboliņš" 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

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

10. §

Par pašvaldības zemes nomu

A.Leons

1. Rugāju novada domē 16.07.2013. saņemts V. S. – K. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0131– 4,7 ha platībā.



Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas tiešsaistes sistēmas datiem konstatējām: 
iepriekšējais zemes nomas līgums izbeidzies 2012.10.31.

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā 
ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 
ņemot vērāSaimniecisko jautājumu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. S. – K. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0131– 4,7 haiznomāšanu.

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt1,5% 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 14.08.2013. saņemts iesniegums no Lazdukalna ģimeņu biedrības ''Saulīte" 
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 146 līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas tiešsaistes sistēmas datiem un domes rīcībā 
esošās informācijas Rugāju novada dome konstatē:

1.Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums 
ar kadastra Nr. 3864 008 0258 atrodas Rugāju novada pašvaldības īpašumā.

2. Zemes nomas līgums Nr. 146 noslēgts 2009.gada 30.jūnijā uz 10 gadiem.

08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punkts 
nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz 
nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt 
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, 
ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, 
izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, ņemot vērā. Saimniecisko jautājumu komitejas 
08.08.2013. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, 



atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo 
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Maruta Paidere

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt vienošanos par 30.06.2009. zemes nomas līguma Nr. 146 pagarināšanu ar Lazdukalna 
ģimeņu biedrību ''Saulīte'' līdz 2020.gada 30.jūnijam.

2.2. 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 07.08.2013. saņemts V. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0189– 1,6 ha platībā. Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas tiešsaistes sistēmas datiem un domes rīcībā esošās informācijas Rugāju novada dome 
konstatē:

1. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemesgabals ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 ir Rugāju novada pašvaldībai piekritīgā zeme.

2. Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā 
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

3. 2013.gada 9.augustā noslēgta vienošanās Nr.1 par 2013.gada 18.jūlijā noslēgtā Lauku apvidus 
zemes nomas līguma Nr. 10-3/163izbeigšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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 08.08.2013. 
sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. B. par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0189 – 1.6 ha iznomāšanu.

3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 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.

11. §

Par nekustamā īpašuma „Pīlādzi" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja B. Š. iesniegumu ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0428 no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3864 006 0115.

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 006 0115 atrodas B. Š. īpašumā, un atrodas Lazdukalna pagasts, 
Rugāju novads.

2. Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. 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, B. Š., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju - saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 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, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Pīlādzi", kadastra Nr. 3864 006 0115, atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0428.

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0428 piešķirt nosaukumu 
„Asterītes".



3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0428 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

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

12. §

Par izlietotā dzeramā ūdens aprēķinu iedzīvotājiem,

kuri nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus

A.Barkāns

Rugāju novada pašvaldības ciemos pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar centralizēto ūdensapgādi 
un radīto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Daļa novada iedzīvotāju par saņemtajiem 
pakalpojumiem norēķinās pēc dzeramā ūdens skaitītāja rādījumiem un faktiski izlietotā ūdens 
daudzuma, samaksa tiek aprēķināta pēc tarifa, kas tika apstiprināts 2013. gada 17.janvāra Rugāju 
novada domes sēdē.

Daļa Rugāju novada privātmāju iedzīvotāju, kas saņem centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus, tāpēc nav iespējams precīzi noteikt 
izlietotā dzeramā ūdens un novadītās kanalizācijas apjomu un samaksu par tiem.

2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu" nosaka kārtību kā aprēķina izlietoto ūdens daudzumu patērētājiem, kuri nav uzstādījuši 
dzeramā ūdens skaitītājus.

Augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu 26. punkts nosaka, ja atsevišķajos īpašumos nav 
uzstādīti skaitītāji, norēķini tiek veikti saskaņā ar šajos noteikumos noteikto patēriņa normu. 
Atbilstoši noteikumu 21. punktam, kur teikts, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, 
ne atsevišķajos īpašumos, norēķinus veic, ievērojot šo noteikumu 17.8. apakšpunktā noteikto ūdens 
patēriņu.

Aprēķinu, atbilstoši aukstāk minētajām normām, privātmāju iedzīvotajiem jāveic sekojošā kārtībā: 
no iegūtā dzeramā ūdens daudzuma, kas ir padots patērētājiem, atņemot izlietoto ūdens daudzumu 
atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem, radušos starpību izdalot uz iedzīvotajiem, kas lieto 
centralizēto ūdensapgādi, bet nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus, izpildot nosacījumu, ka 
ūdens patēriņš vienam iedzīvotājam nedrīkst būt vairāk kā 10 m3 mēnesī.

2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu" 17.8. punktā teikts, ka par ūdens patēriņu, tai skaitā gadījumos, ja skaitītājam ir beidzies 
verificēšanas termiņš ir ne vairāk kā 10 m3 mēnesī par katru dzīvoklī, vai privātmājā dzīvojošo 
personu (turpmāk – patēriņa norma), ievērojot šo noteikumu 19. un 20.punktā minētos nosacījumus.
Patēriņa normas ietvaros patērētā karstā un aukstā ūdens daļa tiek noteikta, piemērojot proporciju 
starp mājas ievadā uzstādītajiem karstā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumiem, ievērojot Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1013, 19. un 20.punktā minētos nosacījumus un izpildot, 22. punkta 



nosacījumu, kur minēts, ka dzīvokļu un privātmāju īpašniekiem aprēķinātais ūdens patēriņš nedrīkst
pārsniegt piegādātā ūdens apjomu.

Ņemot vērā augstāk minēto iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši ūdens skaitītājus, izlietoto dzeramā 
ūdens daudzumu aprēķināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 noteiktajai kārtībai.

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, dome secina, ka nepieciešams:
1) sāk veikt aprēķinu par izlietoto dzeramo ūdeni no 2013. gada 1. septembra, iedzīvotajiem, kuri 
nav uzstādījuši izlietotā dzeramā ūdens skaitītājus.

2) aprēķinu veikt pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu", sekojošā kārtībā, no iegūtā dzeramā ūdens daudzuma kas ir padots patērētājiem,
atņemot izlietoto ūdens daudzumu atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem, radušos starpību 
izdalot uz iedzīvotajiem, kas lieto centralizēto ūdensapgādi, bet nav uzstādījuši dzeramā ūdens 
skaitītājus, izpildot nosacījumu, ka ūdens patēriņš vienam iedzīvotājam nedrīkst būt vairāk kā 10 
m3 mēnesī.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta c) 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 pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, 
saskaņā ar 08.08.2013. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris 
Leons, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1 Sākt veikt aprēķinu par izlietoto dzeramo ūdeni no 2013. gada 1. septembra, iedzīvotajiem, kuri 
nav uzstādījuši izlietotā dzeramā ūdens skaitītājus.

2 Aprēķinu veikt pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu", sekojošā kārtībā: no iegūtā dzeramā ūdens daudzuma, kas ir padots 
patērētājiem, atņemot izlietoto ūdens daudzumu atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem, radušos 
starpību izdalot uz iedzīvotajiem, kas lieto centralizēto ūdensapgādi, bet nav uzstādījuši dzeramā 
ūdens skaitītājus, izpildot nosacījumu, ka ūdens patēriņš vienam iedzīvotājam nedrīkst būt vairāk kā
10 m3 mēnesī.

3 Uzdot Rugāju novada domes Saimnieciskajai nodaļai veikt aprēķinu par izlietoto dzeramā ūdens 
daudzumu iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus.

13. §

Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata
projekta 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

S.Kapteine

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
20.panta 1.punktu, 21.pantu un Rugāju novada domes 21.02.2013.sēdes lēmumu „Par Rugāju 



novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.3, 8.§) 
tika izstrādāta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā" 5.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Nodot publiskajai apspriešanai Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
un Vides pārskata projekta 1.redakciju.

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 26.augusta līdz 2013.gadam 4.oktobrim.

3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam un Vides pārskata projekta1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus:

3.1. Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, domes darba 
laikā,

3.2. Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, pagasta 
pārvaldes darba laikā,

3.3. Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, bibliotēkas darba
laikā,

3.4. Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas 
darba laikā,

3.5. Skujetnieku bibliotēkā , Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577, 
bibliotēkas darba laikā,

3.6. Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba 
laikā.

3.7. Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv.

4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt sekojoši:

4.1. 2013.gada 3.oktobrī, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, 
Rugāju novadā, LV-4577

4.2. 2013.gada 3.oktobrī, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas ielā 3, Benislavā, Rugāju novadā, 
LV-4577,

4.3. 2013.gada 3.oktobrī, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju
novadā, LV-4570



5. Publicēt paziņojumu par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un 
Vides pārskata projekta1.redakciju publisko apspriešanu laikrakstā „Vaduguns", pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Kurmenīte" un ievietot pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv.

14. §

Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu

S.Kapteine

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka pašvaldības līdz 2013.gada 31.decembrim 
nodrošina attīstības programmu izstrādi. Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes 
lēmumu (protokols Nr.12, 7 §) tika uzsākta Rugāju novada attīstības programmas 2013.-
2019.gadam izstrāde. Rugāju novada domes 2012.gada 19.jūlijā sēdē tika pieņemts lēmums par 
attīstības programmas izstrādes termiņa pagarinājumu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā" tika organizēta attīstības programmas publiskā apspriešana. Rugāju novada dome 
2013.gada 27.jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 11.§) apstiprināt Rugāju 
novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam gala redakciju un nodot to atzinuma saņemšanai
Latgales plānošanas reģionam. 2013.gada 12.augustā tika saņemta Latgales plānošanas reģiona 
vēstule Nr.2-4.3/472, kurā sniegts pozitīvs atzinums Rugāju novada attīstības programmas 2013.-
2019.gadam atbilstībai attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem
un hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem. Teritorijas attīstības plānošanas 
likums nosaka, ka pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta 2.punktu un 22.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Rugāju
novada domes 27.06.2013. sēdes lēmumu „Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-
2019.gadam gala redakcijas pieņemšanu" (protokols Nr.9, 11.§) un ņemot vērā Finanšu komitejas 
lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam.

2. Publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte", laikrakstā „Vaduguns" un
ievietot pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv.

15. §

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju
novada Sporta centra ēkā 3.kārtā" īstenošanu

S.Kapteine, L.Melnace



Izskatot Rugāju novada Sporta centra izstrādāto projektu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu, 
iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā, projekta 
nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 
Sporta centra ēkā", (kadastra Nr. 3874 012 0421 008) uzlabojot izglītības iestādes ēkas 
energoefektivitāti,attiecināmo izmaksu summa – Ls 5 090,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 0,00, 
kopējās projekta izmaksas Ls 5 090,00, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no attiecināmajām 
izmaksām Ls 2 090,00, kopā Ls 2 090,00 (divi tūkstoši deviņdesmit lati 00 santīmi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga 
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; Ministru 
kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums ar grozījumiem, kas izdarīti 13.05.2013. ar MK noteikumiem Nr.250 
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" nolikums un Finanšu komitejas sēdes 08.08.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt Rugāju novada Sporta centra sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada Sporta centra ēkā" iesniegšanai Vides ministrijas 
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā.

2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls 2 
090,00 ( divi tūkstoši deviņdesmit lati 00 santīmi).

3. Projekta iesniegumā norādītajai izglītības iestādes ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas 
netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

4. Papildu izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Rugāju novada 
domes līdzekļiem.

5. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu valsts kasē.

16. §

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju
novada vidusskolas ēkā 3.kārtā" īstenošanu

S.Kapteine, L.Melnace



1. Izskatot Rugāju novada vidusskolas izstrādāto projektu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu, 
iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā, projekta 
nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 
vidusskolas ēkā", (kadastra Nr.3874 012 0421 001) uzlabojot izglītības iestādes ēkas 
energoefektivitāti,attiecināmo izmaksu summa – Ls 112 000,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 0,00,
kopējās projekta izmaksas Ls 112 000,00, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no attiecināmajām 
izmaksām Ls 39 300,00, kopā Ls 39 300,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga 
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; Ministru 
kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums ar grozījumiem, kas izdarīti 13.05.2013. ar MK noteikumiem Nr.250 
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkurasa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" nolikums un Finanšu komitejas sēdes 08.08.2013. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Atbalstīt Rugāju novada vidusskolas sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā" iesniegšanai Vides 
ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā.

1.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls
39 300,00 ( trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi).

1.3. Projekta iesniegumā norādītajai izglītības iestādes ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

1.4. Papildu izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Rugāju 
novada domes līdzekļiem.

1.5. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu valsts kasē.

2. Izskatot Rugāju novada vidusskolas izstrādāto projektu iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projektu, 
iesniegšanai Vides ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā, projekta 
nosaukums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 
vidusskolas ēkā", (kadastra Nr.3874 012 0522 001) uzlabojot izglītības iestādes ēkas 



energoefektivitāti,attiecināmo izmaksu summa – Ls 14 700,00, neattiecināmās izmaksas – Ls 0,00, 
kopējās projekta izmaksas Ls 14 700,00, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu no attiecināmajām 
izmaksām Ls 5 200,00, kopā Ls 5 200,00 (pieci tūkstoši divi simti lati 00 santīmi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga 
paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā; Ministru 
kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums ar grozījumiem, kas izdarīti 13.05.2013. ar MK noteikumiem Nr.250 
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkurasa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" nolikums un Finanšu komitejas sēdes 08.08.2013. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Atbalstīt Rugāju novada vidusskolas sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā" iesniegšanai Vides 
ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārtā.

2.2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – Ls 5 
200,00 ( pieci tūkstoši divi simti lati 00 santīmi).

2.3. Projekta iesniegumā norādītajai izglītības iestādes ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas 
netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

2.4. Papildu izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Rugāju novada 
domes līdzekļiem.

2.5. Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt kredītu valsts kasē.

17. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētu labiekārtošanai

S.Kapteine

Rugāju novada domē 07.08.2013. saņemti A. G. iesniegumi par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
nokaltušo koku izzāģēšanai Lazdukalna pagasta Mastarīgas kapsētā un Slavītu kapsētā, un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu, 
kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, 



paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un, ņemot vērā Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes 
atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus kapsētu labiekārtošanai un nokaltušo koku izzāģēšanas darbiem 
Mastarīgas kapsētā Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā un Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi) 
apmērā Slavītu kapsētā;

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
„Komunālā saimniecība".

18. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Ūdensroze"

S.Kapteine

Rugāju novada domē 07.08.2013. saņemts biedrības „Ūdensroze" priekšsēdētājas vietnieces Martas 
Gailumas iesniegums par finansējuma piešķiršanu Latvijas lauku sieviešu apvienības Labās 
pieredzes skolas „Vasaras prieks" organizēšanai, kas notiks 2013.gada 23.augustā Rugāju pagasta 
„Mazezeriņos", un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un likuma „Par pašvaldības 
budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā dome ir tiesīga grozīt 
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu un, ņemot vērā Finanšu komitejas 
08.08.2013. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 70 (septiņdesmit lati 00 santīmi) biedrībai „Ūdensroze" Labās 
pieredzes skolas „Vasaras prieks" meistarklašu organizēšanas izdevumiem.

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
„Pārējie sporta un kultūras pasākumi".

19. §

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes centra būvniecības 2.kārtai

S.Kapteine, D.Tutiņa



Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kur noteikts, ka tikai 
dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan 
īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības, 25.03.2008. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem", kas 
nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus un 08.08.2013. 
Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 145 079 (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši 
septiņdesmit deviņi lati) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā 
termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 2.kārtai.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2015.gada, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.

4. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas.

5. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

20. §

Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz LR likuma par pašvaldībām 21.panta 11.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu, kas nosaka, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne 
vairāk kā 30 procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata 
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), un ņemot vērā 08.08.2013. 
Finanšu komitejas sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Uzdot Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājam Guntaram Pipuram veikt
pašvaldības izpilddirektora pienākumus Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores Dainas Tutiņas 
prombūtnes laikā.

2. Noteikt Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājam Guntaram Pipuram piemaksu 30 % apmērā no
noteiktās Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja mēnešalgas par Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektora pienākumu veikšanu pašvaldības izpilddirektores Dainas Tutiņas prombūtnes laikā.

21. §

Par izmaiņām Rugāju novada domes pastāvīgajās iepirkumu komisijas sastāvā

S.Kapteine

Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturtā daļa nosaka, ka iepirkuma komisijai jānodrošina 
iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšana, jāprotokolē iepirkuma procesa gaita; saskaņā ar 
Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumu šīs funkcijas veic komisijas 
sekretāre.

21.06.2013. Rugāju novada dome pieņēma lēmumu „Par Rugāju novada domes Pastāvīgās 
iepirkumu komisijas locekļu ievēlēšanu" (protokols Nr.8,2.§), kurā noteica, ka Rugāju novada 
domes pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāres pienākumus veiks Rugāju novada domes sekretāre
Inga Gavare.

Ņemot vērā, ka domes noteiktā komisijas sekretāre ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Rugāju 
novada pašvaldības domi, nepieciešams noteikt citu pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba 
grupās, saskaņā ar Rugāju novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts 
Rugāju novada domes 17.02.2011.sēdē (protokols Nr.5, 8.§)) 2.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka 
Komisijas sekretāri nosaka novada Dome un ņemot vērā Finanšu komitejas 08.08.2013. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Noteikt, ka Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas sekretāres pienākumus veic 
Rugāju novada domes sekretāre Inita Briede.

22. §

Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu

pieteikšanās termiņa izsludināšanu

S.Kapteine



2013.gada 1.jūlijā tika ievēlēta Rugāju novada dome. Savukārt, Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 5.panta pirmā daļa paredz, ka republikas 
pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome 
triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšana.

Ņemot vērā Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
1.pantu, kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī 
republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un 
novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada 
vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā, vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome un 
9.pantu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā 
dome, un pamatojoties uz 2013.gada 8.augusta Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt Rugāju novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.

2. Izsludināt Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 
2013.gada 21.augusta līdz 2013.gada 4.septembrim.

23. §

Par grozījumiem Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikumā

D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), un, ņemot vērā 
08.08.2013. Finanšu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Izdarīt Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikumā (apstiprināts Rugāju novada domes 
19.01.2010. sēdē (protokols Nr.1, 9.§)) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma 1.3.punktā vārdus „domes priekšsēdētājs" ar vārdiem „pašvaldības 
izpilddirektors".

2. Papildināt nolikuma 3.1.3.punktu aiz vārda „priekšsēdētāja" ar vārdiem „un pašvaldības 
izpilddirektora".



3. Izteikt nolikuma 4.2. punktu šādā redakcijā: „Nodaļas darbu vada un organizē galvenais 
grāmatvedis saskaņā ar amata pienākumiem, ko nosaka šis nolikums un amata apraksts".

4. Svītrot nolikuma 4.4.punktā vārdus: „Nodaļas vadītājs un".

24. §

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības
nolikums" apstiprināšanu

G.Pipurs

Ņemot vērā izmaiņas likumā „Par pašvaldībām", nepieciešams grozīt 2009.gada 8.jūlija saistošos 
noteikumus Nr.2009/1 „Rugāju novada pašvaldības nolikums", tā kā izmaiņu kopējais skaits ir 
lielāks par 50 procentiem, lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai 
pašvaldības dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības 
darba organizācijas jautājumus un ņemot vērā Finanšu komitejas08.08.2013. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Rugāju novada 
pašvaldības nolikums".

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 8.jūlija saistošos noteikumus 
Nr.2009/1 „Rugāju novada pašvaldības nolikums".

3. Rugāju novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības 
nolikums" stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

25. §

Par deputāta Valda Anča pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

S.Kapteine

Rugāju novada domē saņemts deputāta Valda Anča iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās 
daļas 1.punktu deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu 
par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu, 3.panta ceturto daļu - lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir 
saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu 



dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes 
dienai,

Ņemot vērā augstāk minēto un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt deputāta Valda Anča pilnvaras pirms termiņa sakarā ar personisko rakstveida iesniegumu 
par savu pilnvaru nolikšanu.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

26. §

Par atļauju Sandrai Kapteinei savienot amatus

A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja Sandras Kapteines iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes priekšsēdētājas amatu ar Rugāju novada domes privatizācijas komisijas locekles 
amatu, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājas amatu, NVO „Pujas", reģistrācijas nr. 
40008126668, valdes locekles amatu, SIA „Balvu autotransports", reģistrācijas nr. 43403001424, 
valdes locekles amatu, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar Rugāju novada domes 18.06.20013. sēdes lēmumu „Par Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu" S.Kapteine tika ievēlēts par domes priekšsēdētāju. 
Atbilstošilikuma„Parinterešukonflikta novēršanuvalstsamatpersonudarbībā"4. 
pantapirmāsdaļas14.punktam, pašvaldības domes priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.

2. AtbilstošiS.Kapteinessniegtajaiinformācijai,viņšveic Rugāju novada domes privatizācijas 
komisijas locekles amata pienākumus, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājas amata 
pienākumus, NVO „Pujas" valdes locekles amata pienākumus, SIA „Balvu autotransports" valdes 
locekles amata pienākumus, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amata 
pienākumus. Saskaņāar likuma„Parinterešukonflikta novēršanuvalstsamatpersonudarbībā" 4.panta 
otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts 
vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, 
kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas 
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai 
skaitā finanšu līdzekļiem.Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada domes privatizācijas komisijas 
loceklis, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja, SIA „Balvu autotransports" valdes locekle, 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekle ir valsts amatpersona. Savukārt, no augstāk 
minētā likuma normām izriet, ka par valsts amatpersonu nav uzskatāms NVO „Pujas" valdes 
locekles amats.



3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti 
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļas 4.punktu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām" noteiktās domes priekšsēdētājas tiesības un pienākumus 
kopsakarā ar Rugāju novada domes privatizācijas komisijas locekles amatu, Civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētājas amatu, NVO „Pujas" valdes locekles amatu, SIA „Balvu autotransports" 
valdes locekles amatu, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amatu, secināms, ka
minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandra Kapteine,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Sandrai Kapteinei savienot Rugāju novada domes priekšsēdētājas amatu ar Rugāju novada 
domes privatizācijas komisijas locekles amatu, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājas 
amatu, NVO „Pujas", reģistrācijas nr. 40008126668, valdes locekles amatu, SIA „Balvu 
autotransports", reģistrācijas nr. 43403001424, valdes locekles amatu, Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes locekles amatu.

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

27. §

Par atļauju Inesei Feldmanei savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Ineses Feldmanes iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes deputātes amatu ar Rugāju novada vidusskolas direktores amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar 01.06.20013.pašvaldību vēlēšanu rezultātiem I.Feldmane ievēlēta par Rugāju novada 
pašvaldība sdomes deputātu. Nolikuma „Parpašvaldībām" 19. panta pirmās daļas normas secināms, 



ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunie vēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Atbilstoši I.Fedmanes sniegtajai informācijai, viņš veic Rugāju novada vidusskolas direktores 
amata pienākumus. Saskaņā ar likuma„ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā 
uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem. Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada vidusskolas
direktoreir valsts amatpersona.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta otrā daļa nosaka, 
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, 
profesionāla sportista un radošo darbu, ja ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar Rugāju novada vidusskolas direktores amatu, 
secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere,
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, saskaņā ar 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo daļu, 
jautājuma lemšanā nepiedalās Inese Feldmane, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Inesei Feldmanei savienot Rugāju novada domes deputātes amatu ar Rugāju novada 
vidusskolas direktores amatu.

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

28. §

Par atļauju Marutai Paiderei savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Marutas Paideres iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes deputātes amatu ar Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe", reģistrācijas nr. 



40008083890, valdes priekšsēdētājas amatu, ar Lazdukalna ģimeņu biedrības "SAULĪTE", 
reģistrācijas nr. 40008074192, valdes priekšsēdētājas amatu, ar "Latvijas Lauku sieviešu apvienība",
reģistrācijas nr. 40008058431, valdes locekles amatu, ar biedrības „Balvu rajona partnerība", 
reģistrācijas nr. 40008076526, valdes locekles amatu, ar biedrības „Mēs paši", reģistrācijas nr. 
40008186366, valdes locekles amatu un ar jauniešu interešu-iniciatīvu centra „Kopā" koordinatores 
amatu, Rugāju novada domes privatizācijas komisijas priekšsēdētājas amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem M.Paidere ievēlēta par Rugāju novada 
pašvaldības domes deputātu. Nolikuma „Parpašvaldībām" 19.panta pirmās daļas normas secināms, 
ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Atbilstoši M.Paideres sniegtajai informācijai, viņa veic Rugāju novada domes privatizācijas 
komisijas priekšsēdētājas amata pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, 
kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības 
rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.Līdz ar to secināms, ka Rugāju
novada domes privatizācijas komisijas priekšsēdētāja ir valsts amatpersona. Savukārt, no augstāk 
minētā likuma normām izriet, ka par valsts amatpersonu nav uzskatāms Balvu rajona sieviešu 
biedrības "Rudzupuķe" valdes priekšsēdētāja amats, Lazdukalna ģimeņu biedrības "SAULĪTE" 
valdes priekšsēdētājas amats, "Latvijas Lauku sieviešu apvienība" valdes locekles amats, biedrības 
„Balvu rajona partnerība" valdes locekles amats, biedrības „Mēs paši" valdes locekles amats, ar 
jauniešu interešu-iniciatīvu centra „Kopā" koordinatores amats.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā 
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļas 4.punktu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar Balvu rajona sieviešu biedrības "Rudzupuķe" valdes 
priekšsēdētāja amatu, Lazdukalna ģimeņu biedrības "SAULĪTE" valdes priekšsēdētājas amatu, 
"Latvijas Lauku sieviešu apvienība" valdes locekles amatu, biedrības „Balvu rajona partnerība" 
valdes locekles amatu, biedrības „Mēs paši" valdes locekles amatu, ar jauniešu interešu-iniciatīvu 
centra „Kopā" koordinatores amatu un Rugāju novada domes privatizācijas komisijas 
priekšsēdētājas amatu, secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav 



pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Maruta Paidere,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Marutai Paiderei savienot Rugāju novada domes deputātes amatu ar Balvu rajona sieviešu 
biedrība "Rudzupuķe", reģistrācijas nr. 40008083890, valdes priekšsēdētājas amatu, ar Lazdukalna 
ģimeņu biedrības "SAULĪTE", reģistrācijas nr. 40008074192, valdes priekšsēdētājas amatu, ar 
"Latvijas Lauku sieviešu apvienība", reģistrācijas nr. 40008058431, valdes locekles amatu, ar 
biedrības „Balvu rajona partnerība", reģistrācijas nr. 40008076526, valdes locekles amatu, ar 
biedrības „Mēs paši", reģistrācijas nr. 40008186366, valdes locekles amatu un ar jauniešu interešu-
iniciatīvu centra „Kopā" koordinatores amatu, Rugāju novada domes privatizācijas komisijas 
priekšsēdētājas amatu.

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

29. §

Par atļauju Eduardam Stalidzānam savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Eduarda Stalidzāna iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes deputāta amatu ar Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu un Rugāju 
novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1. Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem E.Stalidzāns ievēlēts par Rugāju 
novada pašvaldības domes deputātu. No likuma „Par pašvaldībām" 19. panta pirmās daļas normas 
secināms, ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās 
domes pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15. punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Atbilstoši E.Stalidzāna sniegtajai informācijai, viņš veic Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktora amata pienākumus un Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa 
amata pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 4. panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 



administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā 
uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem. Līdz ar to secināms, Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas direktors un Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta otrā daļa nosaka, 
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, 
profesionāla sportista un radošo darbu, ja ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām pastāvīgās 
iepirkumu komisijas funkcijām un Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu, secināms, 
ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Eduards Stalidzāns,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Eduardam Stalidzānam savienot Rugāju novada domes deputāta amatu ar Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktora amatu un Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas 
locekļa amatu.

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

30. §

Par atļauju Olitai Losevai savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Olitas Losevas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju novada 
domes deputātes un Balvu novada pašvaldības Balvu bērnu un jauniešu centra direktores amatus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1.Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem O.Loseva ievēlēta par Rugāju novada 
pašvaldības domes deputātu. Nolikuma „Parpašvaldībām" 19.panta pirmās daļas normas secināms, 
ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Atbilstoši O.Losevas sniegtajai informācijai, viņa veic Balvu bērnu un jauniešu centra direktores 
amata pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā 
uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.Līdz ar to Balvu bērnu un jauniešu centra direktore 
ir valsts amatpersona.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā 
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Saskaņā ar likuma ar„Par pašvaldībām" 38.panta otrās daļas 4.punktu pašvaldības domes deputāts
nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu. Ņemot vērā, ka 
Balvu bērnu un jauniešu centrs nav Rugāju pašvaldības iestāde, secināms, ka O.Losevai kā Rugāju 
novada domes deputāte var ieņemt Balvu bērnu un jauniešu centra direktores amatu.

6. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar Balvu bērnu un jauniešu centra direktores amatu, 
secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, PRET – nav,

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Olita Loseva,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Olitai Losevai savienot Rugāju novada domes deputātes amatu ar Balvu bērnu un jauniešu 
centra direktores amatu.



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

31. §

Par atļauju Arnoldam Zizlānam savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Arnolda Zizlāna iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes deputāta un SIA „Grantiņa", reģistrācijas nr. 42403028114, valdes locekļa amatus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem A.Zizlāns ievēlēts par Rugāju novada 
pašvaldības domes deputātu. Nolikuma „Par pašvaldībām" 19.panta pirmās daļas normas secināms, 
ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti 
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

3. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļas 4.punktu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

4. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus ar valdes locekļa amatu SIA „Grantiņa", secināms, ka minēto 
amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Arnolds Zizlāns, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Arnoldam Zizlānam savienot Rugāju novada domes deputāta amatu ar SIA „Grantiņa", 
reģistrācijas nr. 42403028114, valdes locekļa amatu.



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

32. §

Par atļauju Andrim Leonam savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Andra Leona iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju novada 
domes deputāta amatu ar Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, Rugāju novada 
domes izsoles komisijas locekļa un SIA „Leandris", reģistrācijas nr. 43401005239, valdes locekļa 
amatus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem A.Leons ievēlēts par Rugāju novada 
pašvaldības domes deputātu. Nolikuma „Parpašvaldībām" 19.panta pirmās daļas normas secināms, 
ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona. Saskaņā ar Rugāju novada domes 18.06.20013. sēdes lēmumu „Par Rugāju novada 
domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu" A.Leons tika ievēlēts par domes priekšsēdētāja 
vietnieku. Atbilstoši likuma „Par interešu   konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4. 
panta pirmās daļas 14.punktam, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona.

2. Atbilstoši A.Leona sniegtajai informācijai, viņš veic SIA „Leandris" valdes locekļa amata 
pienākumus un Rugāju novada domes izsoles komisijas locekļa amata pienākumus. Saskaņā ar 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otro daļu par valsts 
amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības 
institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā 
vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu 
līdzekļiem. Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada domes izsoles komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona. Savukārt, no augstāk minētā likuma normām izriet, ka par valsts amatpersonu nav 
uzskatāms SIA „Leandris" valdes locekļa amats.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti 
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļas 4.punktu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar domes priekšsēdētaja vietnieka amatu, valdes locekļa 



amatu SIA „Leandris" un Izsoles komisijas locekļa amatu, secināms, ka minēto amata savienošana 
interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo 
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Andris Leons, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Andrim Leonam savienot Rugāju novada domes deputāta amatu ar Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietnieka amatu, SIA „Leandris", reģistrācijas nr. 43401005239, valdes locekļa 
amatu un Rugāju novada domes izsoles komisijas locekļa amatu.

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

33. §

Par atļauju Ivetai Arelkevičai savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Ivetas Arelkevičas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju 
novada domes deputātes amatu ar Rugāju novada vidusskolas direktores vietnieces amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar 01.06.20013. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem I.Arelkeviča ievēlēta par Rugāju novada
pašvaldības domes deputātu. Nolikuma „Par pašvaldībām" 19.panta pirmās daļas normas secināms, 
ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes 
pirmā sēde sasaukta 18.06.2009. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4. panta pirmās daļas 15.punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.

2. Atbilstoši I.Arelkevičas sniegtajai informācijai,viņš veic Rugāju novada vidusskolas direktores 
vietnieces amata pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, 
pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar 
valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada 
vidusskolas direktores vietnieceir valsts amatpersona.



3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta otrā daļa nosaka, 
ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, 
profesionāla sportista un radošo darbu, ja ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" noteiktās 
deputāta tiesības un pienākumus kopsakarā ar Rugāju novada vidusskolas direktores vietnieces 
amatu, secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Iveta Arelkeviča, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Ivetai Arelkevičai savienot Rugāju novada domes deputātes amatu ar Rugāju novada 
vidusskolas direktores vietnieces amatu.

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

34. §

Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Dainas Tutiņas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju novada 
pašvaldības izpilddirektores amatu ar Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa
amatu, Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas locekles amatu un Balvu 
novada vēlēšanu komisijas locekles amatu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1.Saskaņā ar Rugāju novada domes 18.07.2013. sēdes lēmumu „Par Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektora iecelšanu amatā"D.Tutiņa tikaievēlētapar Rugāju novada pašvaldības izpilddirektori.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonudarbībā"4. 
pantapirmāsdaļas14.punktam pašvaldības izpilddirektors ir valsts amatpersona.



2. Atbilstoši D.Tutiņas sniegtajai informācijai,viņa veic Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekles amata pienākumus, Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta 
komisijas locekles amata pienākumus un Balvu novada vēlēšanu komisijas locekles amata 
pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā 
uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.Līdz ar to secināms, ka Rugāju novada domes 
pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis un Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu 
transporta komisijas locekle ir valsts amatpersona. Savukārt, no augstāk minētā likuma normām 
izriet, ka par valsts amatpersonu nav uzskatāms Balvu novada vēlēšanu komisijas locekles amats.

3. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā 
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi.

4. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestās 
daļu valsts amatpersonas var savienot amatpersonas amatu ar citu amatu, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

5. Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām" noteiktās izpilddirektora tiesības un pienākumus un 
Publisko iepirkumu likumā noteiktās pastāvīgās iepirkumu komisijas funkcijas kopsakarā ar Balvu 
maršrutu tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas locekles amatu un Balvu novada 
vēlēšanu komisijas locekles amatu, secināms, ka minēto amata savienošana interešu konfliktu 
nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu un Finanšu komitejas 08.08.2013. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Dainai Tutiņai savienot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores amatu ar Rugāju 
novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas locekles amatu, Balvu maršrutu tīkla sabiedrisko 
pārvadājumu transporta komisijas locekles amatu un Balvu novada vēlēšanu komisijas locekles 
amatu.

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




