
17.03.2011., protokols Nr.7 

1. §

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

 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1. daļas 7.punktu, 21.panta 1. daļas 27.punktu, 
Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteik. Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un novada veselības un sociālo 
jautājumu komitejas 2011.gada 18. janvāra atzinumu,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no

1.1. 01.03.2011.līdz 31.08.2011. -- 10 ģimenēm;

1.2. 01.02.2011.līdz 31.07.2011. – 1 ģimenei.

2.Piešķirt trūcīgas personas statusu no

2.1. 01.02.2011.līdz 31.01.2012. -- 1 personai

2.2. 01.02.2011.līdz 31.07.2011. – 2 personām

2.3. 01.03.2011. līdz 31.08.2011. – 5 personām

3.Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no

3.1. 01.03.2011.- 29.02.2012. – 3 ģimenēm

4.Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no

4.1. 01.03.2011. līdz 29.02.2012. – 5 personām

4.2. 01.02.2011. līdz 31.01.2012. – 1 personai

5. Piešķirt GMI pabalstu no

5.1. 01.02.2011. līdz 31.07.2011. – 2 ģimenēm – kopējā summa mēnesī 131,0 lati;

5.2. 01.03.2011. līdz 30.04.2011. -1 ģimenei - mēnesī 43,30 lati
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5.3. 01.03.2011. līdz 31.05.2011.-1 ģimenei un 2 personām –kopējā summa mēnesī 167,34 lati

5.4. 01.03.2011.līdz 31.08.2011 – 3 ģimenēm – kopējā summa mēnesī 116,0 lati

6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai - 9 personām, kopējā summa 305,0 lati

7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu – 2 persona – 200,0 lati

8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 4 personām, kopējā summa 200, 0 lati;

9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 10 personām, kopējā summa 250,0 lati;

10. Pieškirt materiālo pabalstu 1 personai – kopējā summa 10,0 lati;

11. Pārtraukt GMI pabalstu izmaksu 3 personām, vienai ģimenei.

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību" 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas.

Pabalstu saņēmēju un trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes vai trūcīgas, maznodrošinātas personas 
statusa saņēmēju saraksti atrodas Rugāju novada sociālajā dienestā.

2. §

Par precizējumiem Rugāju novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"

 

 

Pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 16.februāra 
atzinumā Nr.17-le/1561 izteiktajiem iebildumiem un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 
noteikumiem Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" un saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības pabalstu veidu, apmēru, izmaksas
kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 
noteikumos, veselības un sociālo jautājumu komitejas 2011.gada 14.marta sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:  

1.  Pieņemt precizēto saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.3/2010 "Par sociālajiem pabalstiem Rugāju novadā"" projektu (pielikumā). 

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



3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte". 

Pielikums

• Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

PABALSTIEM RUGĀJU NOVADĀ "  

• Paskaidrojuma raksts    

3. §

Par autobusu pieturas “Ozolnes” izveidošanu

 

Izskatot Rugāju novada Lazdukalna pagasta iedzīvotāju iesniegumu par autobusu pieturas 
ierīkošanu Ozolnēs, pie pašvaldības ceļa Ozolnes-Liepnīte, pamatojoties uz likuma "Par 
pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kas nosaka ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos un novada saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 14. marta sēdes 
atzinumu,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

Lūgt SIA „Autotransporta direkcija" atļauju izveidot autobusu pieturu uz ceļa Gulbene –Rēzekne, 
Rugāju novada administratīvajā teritorijā pie krustojuma ar pašvaldības ceļu: Ozolnes – Liepnīte.

4. §

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

 

Izskatot Gunta Vecā 2011.gada 3.marta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 005 0029 lietošanas mērķi, to nosakot – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, Ulda Sirsniņa, 2011.gada 9.marta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0045 lietošanas mērķi, to nosakot – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, Lindas Krēmeres, 2011.gada 10.marta iesniegumu
ar lūgumu mainīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 023, 3874 012 001 lietošanas 
mērķus, tos nosakot – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, Andra Birča,
2011.gada 23.februāra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 
008 0151 lietošanas mērķi, to nosakot – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka 
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pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt 
zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” un Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 14. marta sēdes 
atzinumu,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0029, lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

2. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0045, lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

3. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 023, lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

4. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 001, lietošanas mērķi no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

5. MAINĪT zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 008 0151, lietošanas mērķi no 
individuāli dzīvojamās mājas apbūve (NĪLM kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).   

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

 

 5.§

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

Izskatot Pētera Duļevska, dzīvo ******, 2011.gada 8. marta iesniegumu piešķirt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0065 nosaukumu „Arumi”, zemes vienība atrodas Liepnītē, 
Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, Jāņa Auziņa, dzīvo ******* 2011.gada 23. februāra 
iesniegumu piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0313 un 3874 019 0306 
nosaukumu „Harmonija 2”, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 018 0127 un 3874 019
0300 piešķirt nosaukumu „Frišbergi 2”, un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecības vajadzībām, 
augstāk minētās zemes vienības atrodas Rugāju pagastā Rugāju novadā, Ivetas Tālbergas, dzīvo 



*****, 2011.gada 14. marta iesniegumu piešķirt adresi un nosaukumu nekustamajam īpašumam ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0137 , kas atrodas Benislavā, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 21.02.2011. vēstuli Nr. 10-03/20005-1/1 „Par 
adrešu precizēšanu Rugāju novadā” un 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 un 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, 2009.gada 3.novembra LR MK 
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, 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei
paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas 
atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5 punktu, 
kas nosaka, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst 
nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas 
mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas 
plānojumu un 2011.gada 14.marta Saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.3864 011 0065 nosaukumu „Arumi”. 
2. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0313 un 3874 019 0306 

nosaukumu „Harmonija 2”  
3. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 018 0127 un 3874 019 0300 

nosaukumu ”Frišbergi 2” 
4. Noteikt nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0313 -3,37 ha 

platībā; 3874 019 0306 -4,87 ha platībā 3874 018 0127 -4,28 ha platībā , 3874 019 0300 
13,49 ha platībā lietošanas mērķi-lauksaimniecības zeme (NĪLM kods 0101) „Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

5. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.3864 004 0137 nosaukumu „Matīsi”. 
6. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.3864 004 0137 adresi „Matīsi” Benislava, 

Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577. 
7. Likvidēt adreses zemes vienībām, jo nav adresācijas objekta:



7.1. ”Grauds”, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads , LV-4577
7.2. ”Vissvētākās”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570. 

8. 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 vienības platības precizēšanu

 

Izskatot Rugāju novada attīstības un plānošanas nodaļas speciālistes Sandras Kapteines 2011.gada 
4. marta iesniegumu par platību precizēšanu sakarā ar zemes kadastra datu aktualizāciju zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 , kas atrodas ”Gaiļakalnā, Lazdukalna pagastā 
Rugāju novadā pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma ”Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, kas nosaka, ka, 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 var pieņemt lēmumus par zemes 
platības precizēšanu un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 14. marta sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 3864 010 0078, platību 34,84 ha.

2. 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 zemes vienības atdalīšanu no īpašuma “Kļavukalns”

 

Izskatot Modra Kozāna, dzīvo ******, 25. 02.2011. iesniegumu par zemes īpašuma nodalīšanu, 
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, 14. pantu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 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, un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 
2011.gada 14. marta sēdes atzinumu,atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Kļavukalns”, kadastra Nr.3864 007 0178, atdalīt vienu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0336 – 2,1 ha platībā. 

2. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Kļavukalns 1” un noteikt lietošanas mērķi-
mežsaimniecības vajadzībām. 

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 Rugāju novada domes 17.02.2011.sēdes lēmuma Nr.4 “Par nosaukuma un adreses
piešķiršanu”precizēšanu.

 

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,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.  Atzīt par spēkā neesošu Rugāju novada domes 17.02.2011. lēmuma Nr.4 „Par nosaukuma 
un adreses piešķiršanu” 5.un 6. punktu. 



2. Piešķirt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3874 004 0316, platība 9,95 ha, nosaukumu 
“Māriņas 2” un noteikt zemes lietošanas mēŗki - (NĪLM kods 0101) - galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

3. Piešķirt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 3874 004 0067, platība 2,19 ha, nosaukumu 
“Zaķīši” un noteikt zemes lietošanas mēŗki - (NĪLM kods 0201) - galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība . 

9. §

Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.
Izdarīt grozījumus Rugāju novada domes noteikumos „Rugāju novada pašvaldības darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikums”: 

1.  
1. 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēnešalga, 

piemaksas par papildus darbu, par virsstundu darbu, citas piemaksas, naudas balvas 
un atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu un atlīdzība par darbu komisijās”. 

2. 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā : „Domes priekšsēdētāja vietnieka amats nav 
algots”; 

3. 4.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Domes priekšsēdētāja vietniekam par amata 
pienākumu pildīšanu atlīdzību nosaka piemērojot stundas apmaksas (tarifa) likmi, 
kas tiek noteikta, pamatojoties uz domes priekšsēdētājas amatalgu tekošajā mēnesī”; 

4. izslēgt 4.3. punktu; 
5. izslēgt 4.4. punktu; 
6. izslēgt 4.5.punktu; 
7. izslēgt 4.6. punktu; 
8. 8.3.3. punktu izteikt šādā redakcijā: „Speciālistiem, kalpotājiem - valstī noteiktā 

minimālā alga līdz 60%”. 
9. papildināt ar 8.9.punktu: „Lai nodrošinātu darbinieku motivēšanu, iestādes vadītājs 

var noteikt darbiniekam piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba 
kvalitāti, bet ne vairāk kā 30 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, 



iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros. Darbinieku skaits, kuriem nosaka minēto 
piemaksu, nedrīkst pārsniegt 10 % no attiecīgās iestādes darbinieku kopējā skaita”.   

10.papildināt ar 8.10. punktu: „Sakarā ar pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu 
(sasniegumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 
sasniegšanā, iestādes vadītājs var izmaksāt darbiniekam naudas balvu, bet ne vairāk 
kā vienas mēneša darba algas apmērā, iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros. 

10.§

Par mobīlā tālruņa ikmēneša sarunu izmaksu limitu noteikšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā Rugāju 
novada domes finanšu komitejas 2011.gada 14.marta sēdes atzinumu,

atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1. Izvērtējot Rugāju novada domes amatpersonu un darbinieku amatu pienākumus, kuriem darba

pienākumu veikšanai ir nepieciešami mobilā tālruņa sakaru pakalpojumi, noteikt sekojošus

mobilā tālruņa sarunu izmaksu limitus mēnesī amata pienākumu veikšanai:

Tālruņa numura 
lietotājs

Amats
Tālruņa numurs Limits 
mēnesī, latos

Limits mēnesī, 
latos

Ligita Kalnēja Lazdukalna bibliotēkas vadītāja 26320857
2

Inese Kočāne Tikaiņu bibliotēkas vadītāja 25623664
2

Lidija Logina Skujetnieku FVP vadītāja 26562146
2

Irēna Svilāne Lazdukalna FVP vadītāja 26346882
2

Velga Vīcupa Rugāju novada muzeja vadītāja 25623315
2



Dzidra Šmagre Saimnieciskās nodaļas vadītāja p.i. 26382209
2

Laura Kļaviņa
Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja

25623818
2

2. Sarunu izmaksas, kas pārsniedz mēnesī noteikto limitu, kā arī veikto sarunu personiskajām 
vajadzībām izmaksas (t.sk. paaugstinātas maksas pakalpojumi, ziedojumi utml.), jāatlīdzina no 
personiskajiem līdzekļiem līdz nākošā mēneša 20.datumam domes kasē vai norēķinu kontā.

3.Kontroli par mobilo telefonu sarunu izmaksu limitu ievērošanu veic Rugāju novada domes 
Finanšu nodaļas vecākā grāmatvede Valentīna Voite.

11.§

Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību” 21. panta 27.punkta , kas nosaka, ka dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.
Veikt grozījumus Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā: 

1.1. izveidot jaunu amata vienību Rugāju novada domes Saimnieciskajā nodaļā traktora vadītājs 
(profesijas kods 8341 05) - 1 amata vienība.

1.2. noteikt traktora vadītājam mēnešalgu Ls 250 (divi simti piecdesmit lati).

12.§

Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta
īstenošanai

 

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,

atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 30 180 (trīsdesmit tūkstoši viens 
simts astoņdesmit lati) no Valsts kases uz 10 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto 
aizņēmumu procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
„Rugāju novada sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 4 renovācija” īstenošanai un objekta 
nodošanai ekspluatācijā 2011.gadā; 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2012.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. 

13.§

Iesniegumu izskatīšana

 

Izskatot Ulda Sirsniņa, dzīvo ****** 2011.gada 9.marta iesniegumu par atbrīvošanu no papildu 
nodokļa par neapstrādāto zemi par 2010.gadu un konstatējot, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 009 0045 atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurā ar likumu aizliegta 
saimnieciskā darbība, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta 2.daļas 
5.punktu,atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:



Dzēst Uldim Sirsniņam papildnodokli par 2010.gadā neapstrādāto zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 009 0045 32,74 Ls (trīsdesmit divi lati 74 santīmi) apmērā.

14.§
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par 
pakalpojumiem,

atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane,Maruta Paidere, Andris 
Leons,Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

NOLEMJ:

1.
Noteikt Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra Skujetnieku filiāles sniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumus: 

Nr.p.k.
Pakalpojuma veids

Maksa bez PVN, latos

1.

informācijas izdruka: 

izdruka no datora, A4 formāta 1 lappuse
0,05

2.

Kopēšanas pakalpojumi:

teksts, A4 formāta lapas viena puse, 1 lappuse
0,05


