
15.09.2011., (protokols Nr.16). 

1. §

Par Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada
septembrī - decembrī apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK 28.01.2001. 
noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 8. un 9. punktiem, 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 12.09.2011. sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 
– 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns, Juris Bleiders, PRET –
nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai 2 964 latu apjomā Rugāju novadā 
sadalījumu 2011.gada septembrī - decembrī.

Pielikumā: tabula „Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījums 
2011.gada septembrī-decembrī" uz 1.lp. (1.pielikums).

2. §

Par valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī –
decembrī apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, MK 28.07.2009. noteikumiem 
Nr.837 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām", MK 28.07.2009. noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi" 5.punktu, MK 28.01.2001. noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība" 8. un 9. punktiem, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
12.09.2011. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Ls 95 892 apjomā Rugāju novadā sadalījumu 
2011.gada septembrī - decembrī.

Pielikumā: tabula „Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījums 2011.gada 
septembrī-decembrī" uz 1.lp. (2.pielikums).

3. §

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

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=299:15092011-domes-sdes-lmumi-protokols-nr16&catid=123:domle&Itemid=136
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.09.2011/valsts_budzeta_dotacija_rugaju_nov_skol_septembr_decembr.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.09.2011/valsts_budzeta_dotacija_rugaju_nov_skol_septembr_decembr.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.09.2011/valsts_budzeta_dotacija_rugaju_nov_intr_izgl.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.09.2011/valsts_budzeta_dotacija_rugaju_nov_intr_izgl.doc


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 Rugāju novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 12.09.2011. 
atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.09.2011. līdz 29.02.2012. – 12 ģimenēm

1.2. 01.08.2011. līdz 31.01.2012. – 4 ģimenēm

1.3. 01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei

1.4. 01.09.2011. līdz 31.12.2012. – 1 ģimenei

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.09.2011. līdz 29.02.2012. – 3 personām

2.2. 01.09.2011. līdz 31.12.2011. – 1 personai

2.3. 01.08.2011. līdz 31.01.2012. – 2 personām

2.4. 01.08.2011. līdz 31.07.2012. – 2 personām

2.5. 01.09.2011. līdz 30.12.2011. – 1 personai

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.08.2011. līdz 31.01.2012. – 2 ģimenēm

3.2. 01.09.2011. līdz 31.08.2011. – 1 ģimenei

3.3. 01.09.2011. līdz 29.02.2012. - 1 ģimenei

4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:

4.1. 01.08.2011. līdz 31.07.2012. – 2 personām

4.2. 01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1 personai

4.3. 01.09.2011. līdz 29.02.2012. – 1 personai

5. Piešķirt GMI pabalstu no:



5.1. 01.09.2011. līdz 31.12.2011. – 2 ģimenēm un 2 personām Ls 160.00 mēnesī (kopā)

5.2. 01.08.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei Ls 50.00 mēnesī

6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem 5 personām Ls 235.00 apmērā;

7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100.00 apmērā;

8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 2 personām Ls 100.00 apmērā;

9. Piešķirt materiālo pabalstu 1 personai Ls 20.00 apmērā;

10. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 3 personām.

4. §

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Izskatot M. L., dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.368, 2011.gada 8.septembrī) ar lūgumu atļaut 
atdalīt no nekustamā īpašuma Lazdukalna pagastā ar nosaukumu "Jaunsarkaņu mājas", kadastra 
apzīmējums 3864 001 0055, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0054, 3,5 ha platībā, 
pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 
2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, 
kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst
sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 
20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"16.1 punktu, kurā teikts, ka 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, LR MK 
noteikumu „Adresācijas noteikumi"5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka katram adresācijas 
nosaukumam piešķir vienu adresi, tajā iekļauj novada nosaukumu, novada pagasta nosaukumu, 
ciema nosaukumu un zemes gabala nosaukumu, Saimniecisko jautājumu komitejas 12.09.2011. 
sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunsarkaņu mājas", kadastra apzīmējums 3864 001 0055, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0054, 3,5 ha platībā.

2. Atdalītajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3864 001 0054, piešķirt nosaukumu 
„Jaunsarkaņu mājas 2" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

3. 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 nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu

Izskatot Z. K., personas kods [..], dzīvo [..] iesniegumu (iereģistrēts Nr.356, 2011.gada 31.augustā) 
ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Berņikovi", pamatojoties uz LR 
1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir 
ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.septembra sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Z. K. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 006 0036 (5,0 ha platībā), 3864 006 0052 (3,0 ha platībā), 3864 006 0057 (2,0 
ha platībā), nosaukumu „Berņikovi".

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

6. §

Par zemes gabalu iznomāšanu

1. Izskatot A. B., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.372, 2011.gada 12. 
septembrī) ar lūgumu iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem: 3864 001 0111 - 2,5 ha 
platībā, 3864 001 0126 - 3,6 ha platībā, 3864 001 0033 - 4,2 ha platībā un 3864 001 0341 - 2,0 ha 
platībā, 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, Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.septembra sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt nomas līgumu ar A. B., personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai piekrītošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 001 0111 – 2,5 ha platībā un 3864 001 0341- 2,0 ha platībā 
iznomāšanu.

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

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

1.4. Atteikt A. B. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0126 – 3,6 ha platībā, jo
mežsaimniecības zeme netiek iznomāta.

1.5. Jautājuma izskatīšanu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
001 0033 - 4,2 ha platībā iznomāšanu atlikt uz nākošo Saimniecisko jautājumu komitejas sēdi.

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

2. Izskatot V. B., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts Nr.382, 2011.gada 15. 
septembrī) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0300 – 0,53 ha 
platībā, 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, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. B., personas kods [..], par zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 004 0300 – 0,53 ha platībā nomu.

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.

7. §



Par izmaiņām Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma
nosaukuma un adreses piešķiršanu".

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2011.gada 19.augusta vēstuli 
Nr.10-03/66078-3/1 (iereģistrēta Nr. 537, 2011.gada 22. augustā) ar lūgumu novērst izveidojošos 
situāciju, ka viena adrese ir piešķirts diviem adresācijas objektiem, saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 
6.1.punktu, kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, Latvijas Republikas
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 2011.gada 12.septembra sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes Nr.12 4.§ "Par nekustamā īpašuma 
nosaukuma un adreses piešķiršanu" 1.punktu.

2. Piešķirt adresi AS „Latvenergo" piederošajam energoapgādes objektam – sadales punktam 
„Rugāji", kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0463: „Sadales punkts 
Rugāji", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570.

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 nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš 
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.punktu, 
kurš nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, 
likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, un 28. punktu, kas 
nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu 
nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un pilsētu 
lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkām 
piešķir nosaukumus; Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.septembra sēdes atzinumu,

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,



PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt zemes ierīcības projekta nosaukumu nekustamajam īpašumam „Kaktusiņš", kadastra 
apzīmējums 3874 012 0716, uz „Rudeņi 1".

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

9. §

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu

2011.gada 14.septembrī tika saņemts I. B., personas kods [..], iesniegums, ar lūgumu atsavināt 
zemes gabalu „Saknes" ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0084.

1. Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:

1.1. Ar 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (Protokols Nr.6, 5&) tika nolemts minēto zemes gabalu
atzīt par pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu lauku apvidus zemes starpgabalu vienību saskaņā ar 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 
3.panta otrās daļas 4.punktu.

1.2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes 
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas
uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. Minētais zemes gabals 
pieguļ I. B. īpašumam „Saknes".

1.3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa paredz, ka šā likuma 4.panta 
ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā, uzaicinot 
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā
termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz 
līgumu par nosacīto cenu. Savukārt minētā panta trešā daļā ir teikts, ja pieteikumu par nekustamā 
īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā ir iesniegušas vairākas šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās
personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā.

1.4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

2. Ņemot vērā augstāk minēto nepieciešams uzaicināt zemes gabala „Saknes" ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0084 pierobežniekus piedalīties nekustamā īpašuma izsolē.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka 
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās personas 



lēmējinstitūcija un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 
2011.gada 12.septembra atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Saknes" ar kadastra Nr. 3864 008 0084, kas atrodas 
Lazdukalna pagastā Rugāju novadā.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti un 00 
santīmu).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

5. Uzdot organizēt izsoli Rugāju novada domes Izsoles komisijai.

6. Uzdot par pienākumu Izsoles komisijai uzaicināt zemes gabala „Saknes" ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0084 pierobežniekus piedalīties nekustamā īpašuma izsolē.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Saknes" izsoles noteikumi uz 5 (piecām) lapām (3. pielikums).

10. §

Par izmaiņām Rugāju novada Eglaines pamatskolas amata vienību sarakstā

Izskatot Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora Eduarda Stalidzāna iesniegumu, iereģistrēts
2011.gada 12. septembrī Nr. 371, ar lūgumu par amata vienības: „Sētnieks" 0,3 likmes izveidošanu, 
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, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību", noteikumiem „Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikums", kas apstiprināti Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta sēdē 
(protokols Nr.3, 13§), pamatojoties uz Finanšu komitejas 12.09.2011. sēdes atzinumu 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



Veikt grozījumus Rugāju novada Eglaines pamatskolas amata vienību sarakstā: izveidot Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā jaunu amata vienību – sētnieks (saskaņā ar Latvijas Republikas 
Profesijas klasifikatoru, profesijas kods 9613 01), noteikt 0.3 likmes ar mēnešalgu Ls 60,00.

11. §

Par mēneša darba algas noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi" 7.1.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu atbilstoši 
faktiskajam izglītojamo skaitam nosaka katru gadu pēc stāvokļa uz 1.septembri attiecīgā novada 
(republikas pilsētas) pašvaldība un 10.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša 
darba algu var grozīt atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam 1.janvārī attiecīgā novada 
(republikas pilsētas) pašvaldība,

atklāti balsojot PAR – 10 deputāti: Iveta Arelkeviča, Rita Krēmere, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns, Juris 
Bleiders,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav,

atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
lemšanā nepiedalās Inese Feldmane, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei Feldmanei mēneša darba algu - Ls 
635,85 (seši simti trīsdesmit pieci lati 85 santīmi).

2. Lēmums ir spēkā no 2011.gada 1.septembra.

12. §

Par izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus), ņemot vērā Rugāju 
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2009 „Rugāju novada pašvaldības nolikums" 1. 
nodaļas 12.punktu, kas apstiprināti Rugāju novada domes 2009.gada 8.jūlija sēdē (protokols Nr.3, 
1.§), 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Izsoles komisijas nolikumu (4. pielikums).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā

Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

13. §

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas kopienu iniciatīvu fonda projektam

Izskatot NVO biedrības „Mēs pasaulē" valdes priekšsēdētājas Mārītes Orniņas iesniegumu 
(iereģistrēts Nr. 374, 2011.gada 13. septembrī) ar lūgumu atbalstīt projektu „Gudru ņēmu 
padomiņu" ar līdzfinansējumu 250.00 latu apmērā, pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, 

atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Rita Krēmere, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Valdis Ančs, Eduards 
Stalidzāns, Juris Bleiders,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt NVO biedrības "Mēs pasaulē" sagatavoto projektu „Gudru ņēmu padomiņu" 
iesniegšanai Latvijas kopienu iniciatīvas fonda (LKIF) un SEB bankas programmas "Kopā ar 
ģimeni un skolu" konkursā.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Gudru ņēmu padomiņu" 10% apmērā no 
projekta kopējām izmaksām: projekta kopējās izmaksas 2500,00 lati, no tām LKIF finansējums 
2250,00 lati, pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā – 250.00 lati.

Sēdes vadītāja Sandra Kapteine informē, ka Gulbenes, Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas 
novadu pašvaldības ar 9.septembri apstiprinājušas jaunu valdi kā krīzes vadības komandu Gulbenes 
un Balvu slimnīcu apvienībai. Tās uzdevums ir izstrādāt slimnīcu attīstības plānu, kas nodrošina 
apvienības turpmāku pastāvēšanu un attīstību. Darbības laiks ir terminēts līdz 2011.gada 
9.decembrim. Krīzes vadības komandā strādā Alīda Vāne, Aizkraukles slimnīcas valdes 
priekšsēdētāja, Ināra Ņikuļina, Balvu novada domes deputāte, Guntis Blūms, Gulbenes novada 
domes deputāts.

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.09.2011/izsoles%20komisijas%20nolikums.doc

