
16.01.2014., (protokols Nr.1). 

Rugāju novada domes 16.01.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1).

 
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par dzīvojamās telpas īri A. B. 
3. Par dzīvojamās telpas īri L. J.
4. Par pašvaldības zemesnomu   J. K.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par nekustamā īpašuma ,,Gundega” sadalīšanu.
7. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
8. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A. M.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Upatnieku kapsētas labiekārtošanai.
11. Par komunālo pakalpojumu līguma izbeigšanu.
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Resursu centrs „Skreine” darbības pilnveidošana Rugāju novadā”.
13. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā.

14. Par saistošo noteikumu Nr.  1/2014   „  Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 

„Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
15. Par   Rugāju novada pašvaldības   saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

16. Par valsts budžeta mērķdotācijas     pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšas obligātajām iemaksām sadalījumu 

2014.gada janvārim – augustam.

 
1. §

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

S.Kapteine, 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” (spēkā līdz 31.12.2013.), Rugāju novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.8/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā” (spēkā no 01.01.2014.) un 9/2013 „Par 
Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”; pamatojoties uz Sociālā dienesta 2014.gada 9.janvāra sēdes lēmumu, kā arī, ņemot vērā 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, 
Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1.    01.12.2013. līdz 28.02.2014. – 3 ģimenēm;
1.2.    01.01.2014. līdz 31.03.2014. – 25 ģimenēm;
1.3.    01.01.2014. līdz 30.06.2014. – 5 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1.    01.12.2013. līdz 28.02.2014. – 1 personai;
2.2.    01.12.2013. līdz 31.05.2014. – 1 personai;
2.3.    01.01.2014. līdz 31.03.2014. – 1 personai;
2.4.    01.01.2014. līdz 30.06.2014. – 1 personai.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes(personas) statusu no:
3.1. 01.01.2014. līdz 31.03.2014. - 3 ģimenēm;
3.2. 01.01.2014. līdz 30.06.2014. – 1 personai.

4.Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 2 personām EUR 165,00 apmērā.
5.Piešķirt GMI pabalstu 3 ģimenēm 601,23 EUR apmērā mēnesī kopā.
6.Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām EUR 290,00 apmērā.
7.Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām EUR 225,00 apmērā.
8.Piešķirt dzīvokļa (malkas) pabalstu 5 personām EUR 200,00
9.Segt ēdināšanas izdevumus 4 profesionālo skolu audzēkņiem ( EUR 1,42 dienā) no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada 

31.maija
10.Piešķirt pabalstu veicot sabiedriski derīgo darbu 2 personām EUR 96,00.
11.Piešķirt asistenta pakalpojumu 1 personai no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
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2. §
Par dzīvojamās telpas īri A. B.

S.Kapteine, A.Leons

 Rugāju novada dome izskatīja A. B., personas kods [..], 08.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.22/15-1) ar lūgumu piešķirt 

dzīvokli Skujetniekos, Liepu ielā 6-11.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

[1.] dzīvojamā telpa Liepu ielā 6-11, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 32,9 m2 ir Rugāju 
novada domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta, daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

[2.] likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmā daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var 
nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to attiecīgais jautājums ir domes kompetencē. 

[3.] Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmums „Par īres maksas pašvaldības dzīvokļos apstiprināšanu” 
(protokols Nr.14, 31.paragrāfs) paredz, ka īres maksa par kvadrātmetru mēnesī daļēji labiekārtotos dzīvokļos ir EUR 0,14 (nulle euro un 
14 centi), dzīvojamās telpas kopējā platība 32,9 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī EUR 4,61 (četri euro 61 cents).

Ņemot vērā augstāk minēto un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams 
mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas un 2014.gada 9.janvāra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 
PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 

Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Izīrēt A. B., personas kods [..], pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-11, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, 
Rugāju novads, nosakot īres maksu EUR 4,61 (četri euro 61 cents) mēnesī.

2. Noslēgt īres līgumu līdz 2014.gada 17.februārim. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.

 
3. §

Par dzīvojamās telpas īri L.J.
S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja L. J., personas kods [..], 13.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.3/15-1) ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli Rugāju pagastā, Rugāju novadā, „Cepurīte” - 1.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] dzīvojamā telpa „Cepurīte”- 1, Rugāju pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 54,7 m2 ir Rugāju novada domei 

piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa bez ērtībām. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, 
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu.

                [2.] likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmā daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var 

nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. Līdz ar to attiecīgais jautājums ir domes kompetencē. 
[3.] Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmums „Par īres maksas pašvaldības dzīvokļos apstiprināšanu” 

(protokols Nr.14, 31.paragrāfs) paredz, ka īres maksa par kvadrātmetru mēnesī dzīvokļos bez ērtībām ir EUR 0,09 (nulle euro un 9 
centi), dzīvojamās telpas kopējā platība 54,7 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī EUR 4,92 (četri euro 92 centi).

Ņemot vērā augstāk minēto un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams 

mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,

Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Izīrēt L. J., personas kods [..], pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu „Cepurīte” - 1, Rugāju pagasts, Rugāju novads, nosakot īres 

maksu EUR 4,92 (četri euro 92 centi) mēnesī.
2. Noslēgt īres līgumu līdz 2014.gada 17.februārim. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītājam Jānim Ločmelim.

 
4. §

Par pašvaldības zemesnomu J. K..

S.Kapteine, A.Leons

 Rugāju novada dome izskatīja J. K., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 02.01.2014 Nr. 1/3-16.), ar lūgumu iznomāt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 – 11.4 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 20.08.2009. Rugāju novada domes 
lēmumu Nr.6 ,,Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra numuru 3864 004 0225 ir Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītoša zeme.

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar kadastra Nr. 3864 004 
0225 ir neapbūvēta. 

3) 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldība, pildot savas 
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 
par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % 
no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 09.01.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards 
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Slēgt nomas līgumu ar J. K., personas kods [..], līdz 2014.gada 17.februārimpar pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 – 11.4 ha platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. 
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. §

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
S.Kapteine, A.Leons

 Pamatojoties uz to, ka nekustamā īpašuma ,,Kurmene” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0421, kopējā platība 28.6 

ha, ar lietošanas mērķi – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (NĪLM 0903), neatbilst pilnvērtīgai domes funkciju veikšanai, 
nepieciešams mainīt lietošanas mērķus.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, kas nosaka, ka, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas 
detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 
21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) 
piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli to skaitam; likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības 
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

Saimniecisko jautājumu komitejas 09.01.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese 

Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – 
nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
Noteikt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Kurmene” zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0421: pludmalei, 

platība 8.3 ha - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (NĪLM 0503); ūdenskrātuvei, platība 13.3 ha – fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM 0302); parka teritorijai, platība 1.0 ha - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa (NĪLM 0501); apbūvētajai teritorijai, platība 5,5 ha – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (NĪLM 0901); 
lauksaimniecības zemei, platība 0,5 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
6. §

Par nekustamā īpašuma ,,Gundega” sadalīšanu
S.Kapteine, A.Leons

               Rugāju novada dome izskatīja A. L., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 07.01.2014. Nr.11/3-16), ar lūgumu atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0291 – 20.3 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0291 – 
35.2 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Gundega1”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu3874 012 

0291 atrodas A.L. īpašumā, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM 1010);

2) Pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem, Rugāju novada Rugāju pagastā nosaukums „Gundega1” nav 
reģistrēts.

Saskaņā ar:
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. Latvijas 
Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, 
ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 
vairākos nekustamā īpašuma objektos;



LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 1.daļas 7.punktu, kas nosaka, ka 
kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, A.L., kā minētā 
nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 
zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 09.01.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra 

Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards 
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. No nekustamā īpašuma “Gundega”, kadastra Nr. 3874 012 0291 – 35.2 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3874 012 0291 – 20.3 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0291 piešķirt nosaukumu “Gundega1”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.
7. §

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
S.Kapteine, A.Leons

                 Rugāju novada dome izskatīja S. P., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 14.01.2014. Nr.35/3-16), ar lūgumu 

piešķirt adresi ,,Kozupe 5”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0363 – 
14.57 ha platībā.

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

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 3874 012 0363 – 14.57 ha platībā, ir 
Rugāju novada domes īpašumā, noslēgts nomas līgums ar apbūves tiesībām ar ,,Baltijas ogu kompāniju”, nomas tiesības reģistrētas 
zemesgrāmatā, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM 0101). 

                Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz:

                LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.punktu, kas nosaka, ka 

adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība;

                LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 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);

                LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos;
Saimniecisko jautājumu komitejas 09.01.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – 
nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

                 1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ,,Kozupe 5”, ar kadastra numuru 3874 012 0363 – 14.57 ha platībā adresi ,,Kozupe 

5”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

                3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesu namā

(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
8. §

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
S.Kapteine

 Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojams.

 
9. §

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A. M.
S.Kapteine

 Rugāju novada dome izskatīja A. M., personas kods [..], 08.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.20/3-12) ar lūgumu samazināt 

nekustamā īpašuma nodokli kā Černobiļas AES seku likvidētājam.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 2010.gada 28.oktobrī A. M. izsniegusi Černobiļas AES avārijas seku 

likvidatora apliecību Nr. 005086.
[2.] Rugāju novada domes 2010.gada 20.maija saistošo noteikumu Nr.7/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” 2.1.2.punkts paredz, ka Rugāju novada dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 



atvieglojumus 50 % apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, iznomāts vai nodots lietošanā citai personai, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, kas paredz, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas un Finanšu
komitejas 2014.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju 
novada dome NOLEMJ:

           1. Piešķirt A. M., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā 

īpašuma nodokļa summas par 2014.gadu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt nodokļu administratorei Zigrīdai Ančai.

 
10. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Upatnieku kapsētas labiekārtošanai.

S.Kapteine

 Rugāju novada dome izskatīja A. G., personas kods [..], 07.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.10/3-12) ar lūgumu piešķirt 

naudas līdzekļus Upatnieku kapu krusta un krusta sētiņas atjaunošanai.
Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldībām ir pienākums gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; kapsētu 
vietu izveidošanu un uzturēšanu). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās 
funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi un Finanšu komitejas 
2014.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, 
Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada 
dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas labiekārtošanas darbiem Upatnieku kapsētā EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 

centi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Komunālā saimniecība".
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.            

 
11. §

Par komunālo pakalpojumu līguma izbeigšanu
S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja A. J., personas kods [..], 02.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.2/3-16) ar lūgumu izbeigt 
2011.gada 30.augusta komunālo pakalpojumu līgumu, sakarā ar to, ka minētā persona vairs nedzīvo konkrētajā adresē Skujetnieki, 
Liepu-25.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] 30.08.2011. tika noslēgts komunālo pakalpojumu līgums ar A. J., personas kods [..], par komunālo pakalpojumu 

sniegšanu Liepu ielā 25, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads;
[2.] A. J. ir izteikusi vēlmi izbeigt komunālo pakalpojumu līgumu. 2011.gada 30.augusta Komunālo pakalpojumu līguma 

4.2.punkts paredz, ka šo līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likumdošanas aktiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ņemot 

vērā 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese 

Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – 
nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 30.08.2011. komunālo pakalpojumu līgumu ar A. J., personas kods [..], par komunālo pakalpojumu sniegšanu Liepu 
ielā 25, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei.

 
12. §

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Resursu centrs „Skreine” darbības pilnveidošana Rugāju novadā”
S.Kapteine

 Izskatot biedrības „Mēs pasaulē” valdes priekšsēdētājas Mārītes Orniņas 09.01.2014. iesniegumu (reģ.Nr.28/5-54) ar lūgumu atbalstīt 

biedrības „Mēs pasaulē” sagatavoto projektu iesniegšanai Sabiedrības Integrācijas fondā, izsludinātā projektu konkursa Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko 
organizāciju projektu programma”. Projekta „Resursu centra „Skreine” darbības pilnveidošanai Rugāju novadā”, kuru kopējā izmaksu 
summa ir EUR 19000,00 un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām izmaksām - EUR 1900,00 (viens tūkstotis 
deviņi simti euro 00 centi).



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kurš nosaka, ka dome var paredzēt jaunu uzdevumu 
finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā; un finanšu komitejas sēdes 09.01.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, 

Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt biedrības „Mēs pasaulē” sagatavoto projektu „Resursu centra „Skreine” darbības pilnveidošanai Rugāju novadā” 
iesniegšanai Sabiedrības Integrācijas fondā, izsludinātā projektu konkursa Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 
2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma”.

2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām – EUR 1900,00.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžeta sadaļas „pārējie 

sporta un kultūras pasākumu plānotie līdzekļi”.
13. §

Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā
S.Kapteine

 Izvērtējot Rugāju novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ieteikumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

13.pantu, kur noteikts, ka dome nosaka pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 23.09.2013. Rugāju novada domes 
noteikumiem „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” 5. punktu, kurš nosaka, ka priekšlikumus par amatu likmju un mēnešalgu 
izmaiņām Domes Finanšu komitejai var iesniegt Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldības izpilddirektors, 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un 08.01.2014., 09.01.2014. un 13.01.2014. paplašinātās Finanšu komitejas sēžu 
atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Veikt grozījumus Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā:

                1.1. izveidot amata vienību kultūras pasākumu organizators (Rugāju pagastā), profesijas kods 3435 20, 1 likmi, nosakot 

mēnešalgu EUR 424.00 ( četri simti divdesmit četri euro, 00 centi);

                1.2. izveidot amata vienību interešu pulciņa vadītājs (muzikālā mini studija), profesijas kods 3435 28, 0,15 likmes, nosakot 

mēnešalgu EUR 48,00 (četrdesmit astoņi euro, 00 centi);

            2. Veikt grozījumus Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā: no 01.02.2014. palielināt 

remontstrādnieka, profesijas kods 9313 02, amata likmi no 0,5 uz 1 amata likmi, nosakot mēnešalgu EUR 341.00 ( trīsi simti četrdesmit 
viens euro, 00 centi);

            3. Veikt grozījumus sociālās aprūpes centra “Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā: no 01.04.2014. izveidot amata 

vienību strādnieks, profesijas kods 9211 01, 1 likmi, nosakot mēnešalgu EUR 320.00 ( trīs simti divdesmit euro, 00 centi);
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir izpilddirektore Daina Tutiņa.

 
 14. §

Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013
„Rugāju novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

S.Kapteine

 Rugāju novada dome 2013. gada 19.augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”.

Ņemot vērā, ka:
1) ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumu „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas 

izveidošanu” (protokols Nr.14, 24.§) tika izveidota Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisija;
2) ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumu „Par pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas izveidošanu” 

(protokols Nr.14, 27.§) tika izveidota Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija;
3) ar Rugāju novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu „Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo 

komisijas izveidošanu” (protokols Nr.16, 3.§) tika izveidota Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisija.
Ņemot vērā norādīto ir nepieciešams veikt grozījumus Rugāju novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju 

novada pašvaldības nolikums”. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 24. pantu un Finanšu komitejas 09.01.2014. atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, 
Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums””.

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

 15. §

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
pieņemšanu
S.Kapteine

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, 2014.gada 13.janvāra Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: 



Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, 
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.2/2014 projektu „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 
 16. §

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšas obligātajām iemaksām

sadalījumu 2014.gada janvārim - augustam 
S.Kapteine

                
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta

22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām 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”, Ministru kabineta 16.12.2013. rīkojumu 
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” un Finanšu komitejas  atzinumu, atklāti 
balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

(turpmāk tekstā- VSAOI) no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
1.1. Rugāju novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI:

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 1.2. Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un VSAOI:

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 1.3. Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI: 

Izglītības iestāde Darba 
samaksas 
fonds mēnesī 
(EUR) 

Piemaksas par kvalitātes 
pakāpēm mēnesī (EUR)

 

VSAOI 
23,59% 
(EUR)

Atlīdzība
mēnesī 
(EUR) 

Atlīdzība
2014.gada 
janvārī –
augustā  (EUR) 

3.pakāpe 4.pakāpe 

 
Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 

9 506 57 114 2 285 11 969 95 752

Rugāju novada vidusskola 16 685 265 427 4 099 21 476 171 808

Rezerves fonds     131  
Kopā 26 191 322 541 6 382 33 576 268 608 

Izglītības iestāde Darba 
samaksas 
fonds 
mēnesī 
(EUR) 

Piemaksas par kvalitātes 
pakāpēm mēnesī (EUR)

 

VSAOI 
(EUR)

Atlīdzība
mēnesī 
(EUR) 

Atlīdzība
2013.gada 
janvārī – 
augustā (EUR)

3.pakāpe 4.pakāpe 

 
Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 

464 - - 110 574 4 592

Rugāju novada vidusskola 1368 41 - 332 1741 13 928

Kopā 1 832 41 - 443 2315 18 520



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei. 

Iestāde Darba 
samaksas 
fonds 
mēnesī 
(EUR) 

Piemaksas par kvalitātes 
pakāpēm mēnesī (EUR)

 

VSAOI 
23,59% 
(EUR)

Atlīdzība
mēnesī 
(EUR) 

Atlīdzība
2014.gada 
janvārī – 
augustā (EUR)  

3.pakāpe 4.pakāpe 

 
Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 

319 6 12 79 416 3 328

Rugāju novada vidusskola 506 17 7 124 654 5 232

Rugāju tautas nams 19   5 24 192

Kopā 844 23 19 208 1094 8752


