
12.12.2013., (protokols Nr.15). 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka veidot 
pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 
līdzekļus kapitālsabiedrībās; Rugāju novada dome (turpmāk - Dome) ir izveidojusi pašvaldības 
izglītības iestādi Rugāju novada vidusskola (turpmāk – Skola). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja:
Saskaņā ar ierakstu Balvu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rugāju pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0006 6091, Rugāju novada dome ir nekustamā īpašuma 
„Kurmene”, adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,( kadastra Nr. 3874 
012 0523)  kopējā zemes 28,9 ha   platībā un uz tās atrodošos ēku (kadastra Nr.3874 012 0421 001; 
3874 012 0421 004; 3874 012 0421 005; 3874 012 0421 007) īpašniece. 
Saskaņā ar ierakstu Balvu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rugāju pagasta zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.1000 0017 2120, Rugāju novada dome ir nekustamā īpašuma „Bērnudārzs” , adrese: 
Liepu iela 4, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,( kadastra Nr. 3874 012 0522)  kopējā zemes 
0,88 ha   platībā un uz tās atrodošās ēkas (kadastra Nr.3874 012 0522 001) īpašniece.

Nekustamais īpašums Skolai nepieciešams, lai nodrošinātu tās iesniegtā projekta 
”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas 
ēkās” realizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības. 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”(turpmāk 
- likums)  2.panta 1.daļa nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 
5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to  
pieņem lēmumu. 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta otrā daļa paredz, ka lēmumu 
pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija Rugāju novada dome, nosakot kādu funkciju veikšanai 
nekustamais īpašums tiek nodots.    

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās 
daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, likuma „ Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2.panta pirmās daļas, 5.panta trešās daļas, 
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta otrā daļa, kā arī, lai nodrošinātu Rugāju
novada vidusskolas iesniegtā projekta realizāciju, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, 
Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 
NOLEMJ:

1. Atļaut Rugāju novada domei nodot Rugāju novada vidusskolai (reģ. Nr. 4213902769, 
juridiskā adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,) bezatlīdzības lietošanā
domei piederošo nekustamo īpašumu „Kurmene” – ēkas (kadastra apzīmējums 3874 012 0421 001; 
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3874 012 0421 004; 3874 012 0421 005; 3874 012 0421 007) un nekustamo īpašumu „Bērnudārzs” 
– ēku (kadastra apzīmējums 3874 012 0522 001) izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.  

2. Noteikt līguma termiņu - līdz projekta realizēšanas beigām. 
3. Lietošanā nodotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ Rugāju novada domei pēc 2. 

punktā minētā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums tiek izbeigts pirms 
termiņa.

4. Dome pilnvaro Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini noslēgt līgumu ar 
Rugāju novada vidusskolu par nekustama īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 


