
12.01.2012., (protokols Nr.1). 

Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu. 
2. Par brīvpusdienu piešķiršanu. 
3. Par adrešu datu sakārtošanu. 
4. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu. 
5. Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā "Par grozījumiem 

un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemi zemes 
reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10, 8.§). 

6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
7. Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu. 
8. Par zemes gabalu iznomāšanu. 
9. Par deleģējuma līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturēšanā. 
10.Par dalību biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra". 
11.Par pārstāvja deleģēšanu Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības 

Konsultatīvajā padomē. 
12.Par saistošo noteikumu Nr. 1/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2012.gadā " apstiprināšanu. 
13.Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Rugāju novada Benislavas ciemā " īstenošanai. 
14.Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Rugāju novada Rugāju ciemā " īstenošanai. 
15.Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Rugāju novada Skujetnieku ciemā" īstenošanai. 
16.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. 
17.Par profesionālās pilnveides kursu maksas segšanu. 
18.Par Saimnieciskās nodaļas vadītāja un vietnieka apstiprināšanu. 

1. §

Par Rugāju novada vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu

E.Stalidzāns

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var, 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Rugāju novada vidusskolas 
nolikuma, kas apstiprināts 2009. gada 24.augusta Rugāju novada domes sēdē (protokols Nr.7, 1.&) 
64.16 apakšpunktu, kas nosaka, ka skolas attīstības plānu izstrādā skolas vadība, apstiprina 
direktors, saskaņo dibinātājs un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 
9.janvāra atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis 
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, 
Andris Leons, Inese Feldmane, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada vidusskolas Attīstības plānu 2011.–2015. gadam (1. pielikums ).

Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine informē, ka tika veikti 
izskaidrojošie darbi ar Sociālā dienesta klientiem, kuri vēlas saņemt garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) pabalstu.

2. §

Par brīvpusdienu piešķiršanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var, 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Rugāju novada domes 2011. 
gada 19.augusta lēmumu „Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un 
dažādu pabalstu piešķiršanu" (protokols Nr.15,1.§), kura 12.punkts nosaka, ka brīvpusdienas 
piešķiramas visiem skolēniem, kuri sekmīgi mācās Rugāju novada skolās, saskaņā ar Rugāju 
novada vidusskolas pedagoģiskās padomes 2011.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.51)
un Eglaines pamatskolas pedagoģiskās padomes 2011.gada 21.decembra lēmumu (protokols Nr.3),

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Piešķirt brīvpusdienas Rugāju novada vispārizglītojošo skolu skolēniem saskaņā ar skolēnu 
sarakstiem (2.pielikums, 3. pielikums).

3. §

Par adrešu datu sakārtošanu

A.Leons

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 27.12.2011. vēstuli Nr.2-04.1-V/4602 
(iereģistrēts 2011.gada 27.decembrī, Nr. 839) „Par adrešu datu sakārtošanu" ar lūgumu izvērtēt vai 
sarakstā minētās adreses atbilst LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 
2.punkta prasībām, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta 



noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma 
ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas 
precizēšanas un adreses pieraksta kārtība un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
10.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no adrešu saraksta sekojošas adreses:

1.1. „Edgari", Rugāju pag., Rugāju nov. (adreses kods 104906193);

1.2. „Nātriņas", Rugāju pag., Rugāju nov. (adreses kods 104903573);

1.3. „Arāji", Rugāju pag., Rugāju nov. (adreses kods 104904655);

1.4. „Ligzdas", Rugāju pag., Rugāju nov. (adreses kods 104902040);

1.5. Kurmenes iela 1, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov. (adreses kods 102332311);

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei 
Sandrai Kapteinei.

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

4. §

Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu 

A.Leons

1. Izskatot R. B., personas kods [..], dzīv. [..], 09.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
9.janvārī, Nr. 8/2-4) ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Ruksīši 1", 
pamatojoties uz Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese un Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0077 nosaukumu „Ruksīši 1".

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

2. Izskatot Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizatores Olitas Losevas 10.01.2012. 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi Saietu namam, kurš atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0150, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir 
adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas 
precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 3.10.punktu, kas nosaka, ja uz zemes vienības atrodas 
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka 
adresi, kas piešķirta vienai no ēkām , kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība 
ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā(valdījumā) un Saimniecisko jautājumu komitejas 
2012.gada 10.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča,
Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, 
Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Inese Feldmane, Arnolds Zizlāns, PRET – nav, ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0150 011, kas atrodas uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0150, Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, LV-4577

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

5. §

Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā "Par grozījumiem
un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemi zemes

reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10, 8.§)

A.Leons

Izskatot Rugāju pagasta zemes ierīkotājas Sandras Kapteines 10.01.2012. iesniegumu ar lūgumu 
ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0068 – 
0.2 ha platībā un noteikt lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3. panta trešās daļas ceturto punktu, kurš nosaka, ka zemes reformas
laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 
1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, tikai gadījumos, ja šī zeme paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai 
saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, veidojot to kā atsevišķu zemes vienību, un 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,



ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Papildināt 2011.gada 19.maija Rugāju novada domes lēmumu "Par grozījumiem un 
papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemi zemes reformas 
pabeigšanai" (protokols Nr.10, 8.§) ar sekojošu punktu:

„2.4. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 
010 0068 – 0.2 ha platībā."

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

6. §

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

A.Leons

1. Izskatot A. S. 19.12.2011. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
3874 017 0099 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0099 – 8,5 ha platībā un 
pamatojoties uz Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 
iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 
vairākos nekustamā īpašuma objektos; 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi 
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, un Saimniecisko jautājumu 
komitejas 2012.gada 10.janvāra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. No nekustamā īpašuma „Zeltiņi 1", kadastra Nr. 3874 017 0099, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 017 0099 – 8,5 ha platībā;

1.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumiem 3874 017 0099 piešķirt nosaukumu 
„Zeltiņi 2" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).

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

2. Izskatot G. Š., dzīv. [..], 20.12.2011. iesniegumu, ar lūgumu atdalīt no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0014 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0420 – 3,46 ha 



platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Spodras 1", saskaņā ar likuma „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra 
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 "Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība" 16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 
vienība vai zemes vienības daļa, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra 
atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. No nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējums 3864 006 0014, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3864 006 0420 – 3,46 ha platībā;

2.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumiem 3864 006 0420 piešķirt nosaukumu 
„Spodras 1" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201).

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

3. Izskatot G. Š., dzīvo [..]., 27.12.2011. iesniegumu, ar lūgumu atdalīt no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 017 0077 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0159 – 6,9 ha platībā, 
atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Lido 1", saskaņā ar likuma „Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 
iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 
vairākos nekustamā īpašuma objektos, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 "Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība" 16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 
vienība vai zemes vienības daļa, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra 
atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



3.1. No nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējums 3874 017 0077, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0159 – 6,9 ha platībā.

3.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumiem 3874 018 0159 piešķirt nosaukumu 
„Lido 1" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201).

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

7. §

Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu

A.Leons

Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas Nr. 40003388748, adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 2012.gada 
6. janvāra iesniegumu Nr.1/a/45-2012 (iereģistrēts 2012.gada 9.janvārī, Nr. 10/2-4) ar lūgumu 
precizēt platību un noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0046, 
kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai daļai, kas nosaka, ja kadastrālajā 
uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to 
un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā 
grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības 
precizēšanu, 2009. gada 29. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1602 "Noteikumi par 
nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija", un Saimniecisko jautājumu komitejas 
2012.gada 10.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 3874 003 0046, precizēto platību 1,35 ha.

2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0046:

2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.17 ha

2.2. 161203 – pierobeža – 1.35 ha.

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

8. §

Par zemes gabalu iznomāšanu



A.Leons, S.Kapteine

1. Izskatot L. A., personas kods [..], 09.01.2012 iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 9.janvārī, Nr. 
6/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0056 – 2,5 ha platībā, 
pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. A., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības iznomāšanu 2,5 ha platībā (kadastra Nr. 3874 004 0056), saskaņā ar izkopējumu no Rugāju
pagasta kartes (4.pielikums).

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus.

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

2. Izskatot A. L., personas kods [..], dzīv. [..], 10.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
10.janvārī, Nr. 12/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0094– 
1,6 ha platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā 
ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 
saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 10.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis 
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Inese
Feldmane, Arnolds Zizlāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmajai
daļai Andris Leons nepiedalās lēmuma pieņemšanā, 



Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. L., personas kods [..], dzīv. [..], par pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0094 – 1,6ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (5.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

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

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

9. §

Par deleģējuma līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes
uzturēšanā

R.Krēmere

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka pašvaldība, lai nodrošinātu savu 
funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un 
nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi. Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.panta septītajai daļai pašvaldībai ir tiesības deleģēt iepriekšminētos uzdevumus, slēdzot 
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt 
privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja šī persona attiecīgo uzdevumu var
veikt efektīvāk. Savukārt iepriekšminētā panta otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

Rugāju novada pašvaldība saņēma SIA VINOKO, reģistrācijas Nr.42403024273, un SIA 
„Ģeotelpiskie risinājumi", reģistrācijas Nr. 43603041044, piedāvājumu izveidot un uzturēt vienotas 
ģeotelpiskās informācijas datu bāzes.

Izvērtējot iepriekš minēto sabiedrību piedāvājumu par izdevīgāko tika nolemts atzīt SIA 
„Ģeotelpiskie risinājumi" piedāvājumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.pantu pirmās daļas 27.punktu, Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 41.panta pirmo un otro 
daļu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

Deleģēt Rugāju novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidi un 
uzturēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi", reģistrācijas 
Nr.43603041044, juridiskā adrese Garozas iela 12, Jelgava, LV-3002, slēdzot deleģējuma līgumu 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

10. §

Par dalību biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra"

R.Krēmere

Izskatot biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra" 12.12.2011.vēstuli Nr.01-12/95 (iereģistrēta
2011.gada 12.decembrī, Nr. 782) ar lūgumu pieņemt lēmumu par pašvaldības dalību biedrībā 
„Latgales reģiona attīstības aģentūra" un paredzēt 2012. gada budžetā LVL 574,00 lielu biedru 
naudu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka 
tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var, pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Finanšu komitejas 2012.gada 9.janvāra 
atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Ņemt dalību biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra".

2. Ieplānot biedru naudu LVL 574,00 (pieci simti septiņdesmit četri lati 00 santīmi) apjomā 
2012.gada budžetā.

11. §

Par pārstāvja deleģēšanu Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības
Konsultatīvajā padomē

R.Krēmere

Pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta likuma 21.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 
Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvā ir pašvaldības 
pārstāvis, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 
deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris 
Bleiders, Andris Leons, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Inese Feldmane, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 



atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmajai
daļai Sandra Kapteine nepiedalās lēmuma pieņemšanā,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Deleģēt Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieci Sandru Kapteini darbam Valsts 
probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.

12. §

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo
māju palīgēkām Rugāju novadā 2012.gadā " apstiprināšanu

R.Krēmere, D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, kas 
nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem 
noteikumiem, izņemot garāžas, Pārejas noteikumu 41. punktu, kas nosaka, ka likuma 1.panta otrās 
daļas 9.1 punktā pašvaldībām paredzētās tiesības attiecībā uz 2012.gadu tiek īstenotas, ja līdz 
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, ir izdoti saistošie 
noteikumi, kurus pieņem likuma 'Par pašvaldībām" 46.panta kārtībā, likuma „ Par pašvaldībām" 46.
pantu un Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 9.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2012.gadā" (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

13. §

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rugāju novada Benislavas ciemā " īstenošanai

D.Tutiņa

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var 
ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības un 2008.gada 25.marta 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem",



kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus, un Finanšu 
komitejas sēdes 2012.gada 9.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā" (vienošanās NR.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/023/025)
īstenošanu, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 191 580,38 (viens simts deviņdesmit viens 
tūkstotis pieci simti astoņdesmit lati 38 santīmi) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 20 
gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2013.gada, saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē.

5. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās.

14. §

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rugāju novada Rugāju ciemā " īstenošanai

D.Tutiņa

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var 
ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības un 2008.gada 25.marta 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem",
kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus un Finanšu 
komitejas sēdes 2012.gada 9.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā" (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/002/018) 



īstenošanu, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 429 037,82 (četri simti divdesmit deviņi 
tūkstoši trīsdesmit septiņi lati 82 santīmi) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 25 
gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2013.gada, saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē.

5. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās.

15. §

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rugāju novada Skujetnieku ciemā" īstenošanai

D.Tutiņa

Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var 
ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības un 2008.gada 25.marta 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem",
kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus, un Finanšu 
komitejas sēdes 2012.gada 9.janvāra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā" (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/024/026)
īstenošanu, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 292 164,61 (divi simti deviņdesmit divi 
tūkstoši viens simts sešdesmit četri lati 61 santīms) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 
25 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2013.gada, saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.

4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē.

5. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās.

16. §



Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

R.Krēmere

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14. punkta e) 
un g) apakšpunktiem, kuri nosaka, ka tikai Dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par sadzīves atkritumu savākšanu un citiem 
pakalpojumiem;

Saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 39.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību 
atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties
uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu;

Ņemot vērā saistošo noteikumu Nr.2/2011 "Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" 
7.2.punktu, kas paredz Rugāju novada domei ar lēmumu apstiprināt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, kuru veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītas 
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā un izgāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido maksa par atkritumu savākšanu un 
transportēšanu Ls 6,79 par m3, atkritumu noglabāšanas izmaksas poligonā Ls 3,11 par m3, dabas 
resursu nodoklis Ls 1,05 par m3, kopā Ls 10,95 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada 
9.janvāra atzinumu, 

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt maksu Ls 10,95 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju 
novadā ar 2012.gada 12.janvāri.

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

17. §

Par profesionālās pilnveides kursu maksas segšanu



R.Krēmere

2012.gada 9.janvārī tika saņemts Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera iesniegums 
(iereģistrēts 2012.gada 9.janvārī, Nr. 9) ar lūgumu segt mācību maksu LVL 425.00 apmērā C 
kategorijas sporta speciālista pilnveides programmai J. B. Apgūstot programmu un nokārtojot 
sertifikācijas eksāmenu J. B. tiks piešķirts C kategorijas sporta speciālista sertifikāts vieglatlētikā, 
kas dos tiesības vadīt sporta treniņus Rugāju sporta centrā. 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 Finanšu komitejas 2012.gada 9.janvāra atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis 
Lesnieks, Rasma Zuša, Andris Leons, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Inese 
Feldmane, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta pirmajai daļai Juris Bleiders nepiedalās lēmuma pieņemšanā, Rugāju novada dome 
NOLEMJ:

1. Jurim Bleideram, personas kods 060558-11968, segt mācību maksu LVL 425.00 apmērā par 
apmācībām Sporta izglītības aģentūras profesionālās pilnveides programmā „C kategorijas sporta 
speciālistu pilnveide".

2. Mācību maksu ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā Rugāju sporta centram 
plānotajos līdzekļos.

Plkst. 14.55 deputāts J.Lesnieks pamet domes sēdi.

18. §

Par Saimnieciskās nodaļas vadītāja un vietnieka apstiprināšanu

R.Krēmere

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Rugāju novada pašvaldības darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumu un Finanšu komitejas 2012.gada 9.janvāra atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma 
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Inese 
Feldmane, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Atbrīvot Ēvaldu Stērnieku no Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītāja amata 
ar 2012.gada 20.janvāri.

2. Apstiprināt Jāni Ločmeli par Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītāju no 
2012.gada 23.janvāra. Noteikt amata algu 65% apmērā no novada domes priekšsēdētājas amatalgas.

3. Apstiprināt Dzidru Šmagri par Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītāja 
vietnieku no 2012.gada 23.janvāra. Noteikt amata algu 60% apmērā no novada domes 
priekšsēdētājas amatalgas.


