
2013.06.27., (protokols Nr.9). 

Rugāju novada domes 27.06.2013. sēdes lēmumi (protokols Nr.9)

Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu 
piešķiršanu.
2. Par pašvaldības zemes nomu.
3. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu.
4. Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki" sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Cibuļi" sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Upesmala" sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi" sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Leitāni" sadalīšanu.
9. Par atteikumu nodot zemi īpašumā.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
11. Par Rugāju novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam gala redakcijas pieņemšanu.
12. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
13. Par Rugāju novada pašvaldības gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Rugāju Sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā.
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai.
16. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.
17. Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas sadarbības
sanāksmēs.
18. Par Rugāju novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
S.Kapteine

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", ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
21.06.2013.atzinumu

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,
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Rugāju novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.05.2013. līdz 31.05.2013. – 1 ģimenei;
1.2. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 5 ģimenēm;
1.3. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 15 ģimenēm;
1.4. 01.06.2013. līdz 30.11.2013. – 1 ģimenei.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 6 personām;
2.2. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 5 personām;
2.3. 01.06.2013. līdz 30.11.2013. – 3 personām;
2.4. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 2 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas personas(ģimenes) statusu no:

3.1. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 1 ģimenei;
3.2. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 1 personai.

4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 27 personām Ls 901,00 apmērā.
5. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
7. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 60,00 apmērā.
8. Piešķirt represētās personas pabalstu 1 personai Ls 20,00
9. Piešķirt malkas pabalstu 2 personām Ls 50,00
10. Piešķirt līdzekļus bēru organizēšanai 1 personai Ls 214,00.
11. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 4 personām.

2. §
Par pašvaldības zemes nomu

A.Leons

1. Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemts G. M. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 002 0033 – 2.9 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 002 0033 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
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: 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 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,



PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. M., par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0033 – 2.9 ha platībā iznomāšanu.
1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos 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. Rugāju novada domē 03.06.2013. saņemts B. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0398 – 0.6 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0398 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
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: 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 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,
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Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar B. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0398 – 0.6 ha platībā iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas 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.

3. Rugāju novada domē 03.06.2013. saņemts S. K. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0256 – 0.04 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0256 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
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: 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 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,
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Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Iznomāt S. K. zemes vienības daļu 0,04 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0256 sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai.
3.2. Iznomātās zemes vienības lietošanas mērķis: 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem.
3.3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 1 gadu.
3.4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
3.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

4. Rugāju novada domē 03.06.2013. saņemts A. T. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0276 – 0.6 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0276 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
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: 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 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,
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4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. T. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0276 – 0.6 ha platībā iznomāšanu.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

5. Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemts V. L. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 002 0141 – 6.5 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 002 0141 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
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: 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 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,
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5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V.L. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0141 – 6.5 ha platībā iznomāšanu.
5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

6. Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemts A. P. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0371 – 0.1 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1) ar Lazdukalna pagasta padomes 2007.gada 28.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu" tika izbeigtas lietošanas tiesības A. P. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0371 – 0.1 ha platībā. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25. panta otrā daļa nosaka, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes 
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav 
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 
termiņu;
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0371 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
3) uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0371 atrodas ēkas, kuru īpašnieks ir A. P. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 4.punkts 
paredz, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar 
attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
4) 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 7.punkts nosaka, ka 
apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtība, 
Saimniecisko komitejas 2013.gada 21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. P. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0371 – 0.1 ha platībā iznomāšanu.
6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

7. Rugāju novada domē 27.06.2013. saņemts Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības „Baltijas ogu kompānija", reģ. Nr. 40103290112, Lazdu iela 1, Salaspils, Salaspils 
novads, LV-2169, valdes locekles Sandras Paideres iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha platībā, ar apbūves tiesībām.
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu, neapbūvēta zemesgabala iznomātājs
pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala 



iznomāšanu ar apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Savukārt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 22.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta 
zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts pašvaldībai 
piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības 
prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un 
nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt 
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu 
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „Baltijas 
ogu kompānija", reģ. Nr. 40103290112, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha platībā iznomāšanu ar apbūves tiesībām. Pēc kadastrālās 
uzmērīšanas zemesgabala platība var tikt precizēta.
7.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
7.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
7.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601.

3. §
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu

A.Leons

Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemts A. L. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 007 0306 – 2.2 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 3864 007 0306 noteikts statuss – zeme zemes reformu pabeigšanai;
2) likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" paredz iespēju tikai bijušajiem zemes 
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem nav atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
vai par to nav piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti, iespēju pieteikties uz līdzvērtīgām zemes 
vienībām, kas ar pašvaldības lēmumu līdz 2009. gada 30. decembrim tika nodotas zemes reformas 



pabeigšanai. Tā kā Ainārs Losevs likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" izpratnē 
nav nedz bijušais zemes īpašnieks, nedz viņu mantinieks viņam nav tiesību pieteikties uz zemi, kas 
paredzēta zemes reformas pabeigšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Saimnieciskās komitejas 2013.gada 21.jūnija 
atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt A. L. nodot nomā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0306.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

4. §
Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 05.06.2013.saņemts J. D. iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0198 – 2.3 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 
012 0343.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3874 012 0343 atrodas J. D. īpašumā.
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, J. D. kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, uz 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, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Bundzenieki", kadastra Nr. 3874 012 0343 – 12.78 ha platībā, atdalīt 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0198 – 2.3 ha platībā
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0198 piešķirt nosaukumu 
„Bundzenieki 1".
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0198 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. 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 „Cibuļi" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 20.05.2013. saņemts A. L. iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0086 no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 011 0085.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3874 011 0085 atrodas A. L. īpašumā;
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 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 gabalu atdalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, uz 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, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 
21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,



PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Cibuļi", kadastra Nr. 3874 011 0085, atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3874 011 0086.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0086 piešķirt nosaukumu „Cibuļi 
1".
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0086 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. 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 „Upes mala" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 23.05.2013. saņemts L. R. iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0019 27.6 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3850 
007 0092.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3850 007 0092 atrodas L. R. īpašumā.
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, Līgai Rubenei kā minētā nekustamā īpašuma 
īpašniekam ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 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, uz
likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, 
kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 
vai zemes vienības daļa, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 



Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Upes mala", kadastra Nr. 3850 007 0092, atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0019 27.6 ha platībā
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0019 piešķirt nosaukumu „Upes 
mala 1"
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0019 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
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 nekustamā īpašuma „Ozoliņi" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 06.06.2013. saņemts A. P. iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu 
ar kadastra Nr. 3864 004 0063 divās daļās.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3864 004 0063 atrodas J. P. īpašumā.
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, A. P. kā minētā nekustamā īpašuma mantiniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala sadalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 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, uz
likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, 
kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 
vai zemes vienības daļa, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3864 004 0063 divās daļās: pirmās daļas platība 1,5 
ha, otrās daļas platība 5,6 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.



2. No atdalītās daļas 1,5 ha platībā izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Ozoliņi" un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. No atdalītās daļas 5,6 ha platībā izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Ozoliņi - 2" un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. 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 „Leitāni" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 25.06.2013. saņemts J. T. iesniegums ar lūgumu atdalīt 15 ha no nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr. 3874 016 0066.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3864 004 0063 atrodas J. T. īpašumā;
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, J. T. kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala sadalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 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, uz
likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju-saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, 
kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 
vai zemes vienības daļa, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 21.jūnija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt 15 ha no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 016 0066 saskaņā ar grafisko 
pielikumu.
2. No atdalītās daļas izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Leitāni 2" un noteikt nekustamā 
īpašuma 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 tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

9. §
Par atteikumu nodot zemi īpašumā

A.Leons

Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemts M. L. iesniegums ar lūgumu mantojuma zemei ar 
kadastra Nr. 3874 015 0030 pievienot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0151.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 3874 015 0151 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;
2) likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" paredz iespēju bijušajiem zemes 
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem nav atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
vai par to nav piešķirti īpašuma kompensācijas sertifikāti, iespēju pieteikties uz līdzvērtīgām zemes 
vienībām, kas ar pašvaldības lēmumu līdz 2009. gada 30. decembrim tika nodotas zemes reformas 
pabeigšanai. Tā kā zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0151 nav piešķirts statuss - 
zeme, kas paredzēta zemes reformas pabeigšanai, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga augstāk minēto 
zemes gabalu nodot īpašumā kā mantojamo zemi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Saimnieciskās komitejas 2013.gada 20.jūnija 
atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt M. L. nodot īpašumā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0151 kā mantojamo
zemi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

10. §
Par zemes nomas līguma izbeigšanu

S.Kapteine

Rugāju novada domē 27.06.2013. saņemts S. P. iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha platībā iznomāšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā 
ar Rugāju novada domes 17.01.2013. lēmumu „Par zemes nomu" (protokols Nr.1, 3.§, 1.punkts) 
2013.gada 30.janvārī ar S. P. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2013/7.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 



apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu",

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2013.gada 30.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 2013/7 ar S. P. par Rugāju novada
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha platībā 
iznomāšanu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

11. §
Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

gala redakcijas pieņemšanu
S.Kapteine

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.panta 1.punktu, 22.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Rugāju
novada domes 18.04.2013. sēdes lēmumu „Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-
2019.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" (protokols Nr.5, 9.§) un ņemot vērā 
Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam gala redakciju.
2. Nodot atzinuma saņemšanai Latgales plānošanas reģionam.
3. Publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte" un ievietot pašvaldības 
mājas lapā www.rugaji.lv.

12. §
Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2 punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 
saimniecisko un gada publisko pārskatu; 72.pantu, kurš nosaka gada publiskā pārskata saturu; 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, lai informētu sabiedrību 



par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu
iepriekšējā gadā, pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publisko 
pārskatu; Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada 
publiskajiem pārskatiem" 4.un 12.punktu, kas nosaka gada publiskā pārskata saturu un kārtību, kādā
pašvaldības sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu; ņemot vērā Finanšu komitejas 
21.06.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu.

13. §
Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pārskata apstiprināšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 
saimniecisko un gada publisko pārskatu un ņemot vērā Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pārskatu.

14. §
Par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā

S.Kapteine

Izskatot Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera 21.06.2013. iesniegumu (iereģistrēts Nr.251)
ar lūgumu likvidēt amata vienību dežurants un izveidot jaunu amata vienību strādnieks un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Rugāju novada domes 
18.03.2010. noteikumu „Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums"
1.4. punktu, kas nosaka, ka amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un 
izmaiņas tiek noteiktas ar domes lēmumu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu,



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā:
1. likvidēt amata vienību dežurants (profesijas kods 9629 05);
2. izveidot jaunu amata vienību tehniskais strādnieks (profesijas kods 9333 08), nosakot amatalgu 
Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) mēnesī.

15. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai

S.Kapteine

Pamatojoties uz Rugāju novada domes 16.05.2013. sēdes lēmumu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
zibensnovedēja iegādei un uzstādīšanai Rugāju novada sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetnieki, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā" (protokols Nr.6, 11.§) tika saņemts Balvu pilsētas un rajona 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības izmaksu aprēķins (tāme), kur izmaksas ārējās 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas darbiem pašvaldības dzīvojamajai mājai Liepu ielā 4, 
Skujetniekos, sastāda Ls 1147,20 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit septiņi lati 20 santīmi).
Ņemot vērā, ka nepieciešamas ierīkot ārējo zibensaizsardzības sistēmu arī dzīvojamajai mājai Liepu
ielā 2, Skujetniekos, tika saņemts Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 
izmaksu aprēķins (tāme), kur izmaksas ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas darbiem 
dzīvojamajai mājai Liepu ielā 2, Skujetniekos, sastāda Ls 680,89 (seši simti astoņdesmit lati 89 
santīmi).
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 likuma „Par pašvaldības budžetiem" 30.pantu, 
kurš nosaka, dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai 
palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, ņemot vērā 
Finanšu komitejas 21.06.2013. atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1 828,09 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi lati 09 
santīmi) ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai dzīvojamajai mājai Liepu ielā 2, 
Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā un Rugāju novada sociālajai mājai Liepu ielā 4, 
Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.



2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
„Komunālā saimniecība".

16. §
Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu

S.Kapteine

18.06.2013. notika Rugāju novada jaunievēlētās domes pirmā sēde, ar kuru izbeidzās iepriekšējās 
domes pilnvaras.
Līdz 18.06.2013. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē Rugāju novada pašvaldību 
pārstāvēja domes priekšsēdētāja Rita Krēmere, ņemot vērā to, ka R.Krēmere nav jaunievēlētās 
domes sastāvā un ir jānodrošina Rugāju novada pašvaldības pārstāvniecību Latgales plānošanas 
reģiona attīstības padomē, nepieciešams izvirzīt citu deputātu attīstības padomes locekļa pienākumu
pildīšanai.
Darbam Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē tiek izvirzīta Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Kapteines kandidatūra.
Ņemot vērā augstāk minēto un 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,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards 
Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandra Kapteine,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atsaukt Rugāju novada pašvaldības pārstāves Ritas Krēmeres dalību Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomē.
2. Izvirzīt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai.

17. §
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta

Vidzemes nodaļas sadarbības sanāksmēs
S.Kapteine

Rugāju novada domē 21.06.2013. saņemta Nacionālā veselības dienesta vēstule Nr.14.1-4/339 ar 
lūgumu deleģēt pārstāvi dalībai sadarbības sanāksmēm Nacionālā veselības dienesta Vidzemes 
nodaļā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka atbilstoši 
likuma par „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktam viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu.
Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmo daļu, kas 



nosaka, ka iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu 
piedalīšanos konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards 
Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandra Kapteine,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Deleģēt Rugāju novada domes pārstāvi – Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini 
dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā.

18. §
Par Rugāju novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba 
grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai 
pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 
pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 207.pantu, kas paredz, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina 
attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku, saskaņā ar Rugāju novada domes 
Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts Rugāju novada domes 19.11.2009. sēdē 
(protokols Nr.11, 16.&)) 1.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka Administratīvās komisijas darbību 
koordinē un vada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs, kuru ar balsu vairākumu ievēl Rugāju 
novada dome,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā ievēlēt:
1.1. Anitu Everti;
1.2. Oļegu Aleksandrovu;
1.3. Guntaru Pipuru;
1.4. Andreju Šlapakovu;
1.5. Marutu Paideri.
2. Par Rugāju novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Guntaru Pipuru.


