21.07.2011., protokols Nr.12
1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu

ZIŅO: S. Kapteine
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un Rugāju novada Veselības
un sociālo jautājumu komitejas 18.07.2011. ieteikumu atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 5 ģimenēm,
1.2 01.07.2011. līdz 30.12.2011. – 21 ģimenei,
1.3 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 5 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1 01.07.2011. līdz 30.06.2012. – 1 personai,
2.2 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 6 personām,
2.3 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 1 personai,
2.4 09.07.2011. līdz 09.07.2012. – 1 personai.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 1 ģimenei,
3.2 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 6 ģimenēm.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
4.1 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 1 personai,
4.2 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 2 personām,
4.3 01.07.2011. līdz 01.07.2012. – 1 personai.
5. Piešķirt GMI pabalstu no:

5.1 01.06.2011. līdz 30.11.2011. – 1 ģimenei un 1 personai Ls 89.48 mēnesī (kopā),
5.2 01.07.2011. līdz 31.08.2011. – 1 ģimenei Ls 29.33 mēnesī,
5.3 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 3 ģimenēm Ls 355.58 mēnesī (kopā),
5.4 01.07.2011. līdz 30.09.2011. – 1 ģimenei un 2 personām Ls 201.00 mēnesī (kopā),
5.5 01.07.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei Ls 340.22 mēnesī.
6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem 8 personām Ls 280,00 apmērā.
7. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 40.00 apmērā.
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150.00 apmērā.
9. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 4 personām Ls 400.00 apmērā.
10. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 2 personām.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību" 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas.
Pabalstu saņēmēju un trūcīgas ģimenes vai trūcīgas personas statusa saņēmēju saraksti atrodas
Rugāju novada sociālajā dienestā.
2. §
Par zemes iznomāšanu

ZIŅO: A.Leons
1. Izskatot J. V. 30.06.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar izpirkuma tiesībām,
kadastra apzīmējums 3874 012 0307, 3,7 ha platībā, kas atrodas Rugāju pagastā un zemes gabalu,
kadastra apzīmējums 3874 012 0191, 3,2 ha platībā, kas atrodas Rugāju pagastā, 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
Latvijas Republikas 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, un
2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt nomas līgumu ar J. V. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0191-3,2 ha platībā iznomāšanu ar izpirkuma tiesībām.

1.2. Atteikt J. V. iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0307 - 3,7 ha platībā, jo
uz minēto zemes vienība jau pastāv lietojuma tiesības.
1.3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
1.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
2. Izskatot biedrības " Bērzu iela 5 " Reģ. Nr. 40008176300 valdes priekšsēdētājas I.B. 18.07.2011.
iesniegumu ar lūgumu iznomāt biedrībai daudzdzīvokļu mājai Bērzu ielā 5 piesaistīto zemes gabalu
0,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 3864 004 0529, jo biedrība apsaimnieko augstāk minēto
īpašumu, 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, un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1 Slēgt nomas līgumu ar biedrību "Bērzu iela 5", c.Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 3864 004 0529– 0,27
ha iznomāšanu.
2.2 Zemes nomas līgumu slēgt uz biedrības "Bērzu iela 5" apsaimniekošanas laiku.
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.
3. Izskatot A. T. 18.07.2011 iesniegumu ar lūgumu piešķirt nomā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0647 2,6 ha platībā, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu" un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes
ieteikumu, atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Atteikt A. T. iznomāt, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 012 0647 2,6 ha platībā, jo
nav termiņā nomaksāta nomas maksa un nokavējuma nauda.
3.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
4. Izskatot I. Z. 11.05.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu, kadastra apzīmējums
3864 008 0159, 3,2 ha platībā, kas atrodas Lazdukalna pagasta "B.", 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, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi" 13.pantu, kurš nosaka: "Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldību funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai
un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes
dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus
un nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves fonda zemes
izmantošanu", 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, un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Slēgt īstermiņa nomas līgumu ar I. Z. par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0159 – 3,2 ha iznomāšanu
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem ar papildu nosacījumu, ka līgums ir spēkā līdz tiek
pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.

4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 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.
3. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

ZIŅO: A.Leons
1. Vārds tiek dots valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas vadītājam Gunāram Vigupam. G. Vigups informē, ka Administratīvā rajona tiesa
2010.gada 30.jūlijā nosprieda izbeigt zemes lietošanas tiesības U.S. uz īpašumu ar zemes kadastra
apzīmējumu 3874 009 0045 23,4 ha platībā. Pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas
2010.gada 30.jūlija spriedumu 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, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības U. S. uz īpašumu ar zemes kadastra apzīmējumu 3874 009
0045 23,4 ha platībā;
1.2. Zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 2011.gada 21.jūliju. Zemes vienība piekrīt valstij
Zemkopības ministrijas personā.
2. Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas Balvu biroja vēstuli par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, LR 2005.gada 16.maija Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu, kurš nosaka,
ka personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritoriālajā
struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu
plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes
izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas un 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, un 2011.gada 18. jūlija Saimnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti
balsojot:

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības:
2.1.1. A. L. – U. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640010051, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640010051 – 11 ha platībā;
2.1.2. J. P.uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640010105, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640010313 – 1.5 ha platībā;
2.1.3. A. L. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640010140, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640010140 – 2.7 ha platībā;
2.1.4. V. B. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640020173, kur zemes vienību kadastra
apzīmējumi 38640020173 – 3.46 ha platībā, 38640030023 – 24.26 ha platībā, 38640040288 – 12.31
ha platībā;
2.1.5. A. H. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640040284, kur zemes vienību kadastra
apzīmējumi 38640040284 – 9 ha platībā, 38640040285 – 6 ha platībā;
2.1.6. J. K. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640040544, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640040544 – 3 ha platībā;
2.1.7. P. M. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640060075, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640060191 – 2 ha platībā;
2.1.8. J. G. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640060198, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640060198 – 109.5 ha platībā;
2.1.9. O. O. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640070181, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640070181 – 0.1 ha platībā;
2.1.10. J. G. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640080088, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640080088 – 7.6 ha platībā;
2.1.11. D. U. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640080245, kur zemes vienību kadastra
apzīmējumi 38640080245 – 13.5 ha platībā, 38640080387 – 1.5 ha platībā;
2.1.12. I. T. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640090220, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640100181 – 5.1 ha platībā;
2.1.13. J. G. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640100074, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640100074 – 4.5 ha platībā;
2.1.14. S. R. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640100083, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640100082 – 5.1 ha platībā;

2.1.15. A. R. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640100136, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640060145 – 3.3 ha platībā;
2.1.16. E. Č. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38640110132, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38640110132 – 8.5 ha platībā;
2.1.17. A. Z. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740010033, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740010033 – 8.7 ha platībā;
2.1.18. U. S. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740090045, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740090045 – 23.4 ha platībā;
2.1.19. Ā. L. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740110095, kur zemes vienību kadastra
apzīmējumi 38740030104 – 3.6 ha platībā, 38740110118 – 4.7 ha platībā, 38740110178 – 3.9 ha
platībā;
2.1.20. A. B. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740120307, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740120307 – 3.7 ha platībā;
2.1.21. V. B uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740120370, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740060020 – 7.93 ha platībā;
2.1.22. V B uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740120502, kur zemes vienību kadastra
apzīmējumi 38740050051 – 5.8 ha platībā, 38740120502 – 0.2 ha platībā, 38740120503 – 0.7 ha
platībā;
2.1.23. M. S. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740160116, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740160116 – 5 ha platībā;
2.1.24. A.V. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740170004, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740170021 – 15.5 ha platībā;
2.1.25. A. S. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740190122, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740190122 – 8.6 ha platībā;
2.1.26. E. F. uz īpašumu ar zemes kadastra numuru 38740190170, kur zemes vienības kadastra
apzīmējums 38740190170 – 0.3 ha platībā.
2.2. Zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 2011.gada 1.jūliju. Zemes vienības piekrīt Rugāju
novada pašvaldībai.
2.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88 LV-4601).
3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1997.gada 30.oktobra likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos" 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz Valsts
zemes dienesta iesniegtajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības
lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, 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 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti
balsojot:

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.3. Atcelt Rugāju novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes Nr.4 11.§ 3.punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu Dainai Daukstei.
1.4. 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 nosaukuma un adreses piešķiršanu

ZIŅO: A.Leons
1. Pamatojoties uz A/S „Sadales tīkls", kas rīkojas A/S „LATVENERGO" vārdā, pilnvarotās
personas Tatjanas Gredzenas 2011.gada 16.jūnija iesniegumu ar lūgumu noteikt administratīvo
adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0463, saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr. 297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju
sabiedrības „Privatizācijas aģentūra" personā" 10.pielikumā (Nr. 1043). Pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta
41.daļu, kas nosaka, ka uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek
ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības ,,Latvenergo"
īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības
veikšanai, un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem nr. 1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi" un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.pantu, un 2011.gada 18. jūlija
Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Noteikt adresi AS „Latvenergo" piederošajam energoapgādes objektam – sadales punkts
„Rugāji" (kadastra apzīmējums 3874 012 0463), Kurmenes iela 44, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju
novads, LV-4570.

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā aprakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, LV-4601)
2. Izskatot L. M. 11.07.2011. iesniegumu, ar lūgumu piešķirt adresi un nosaukumu nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0148, kas sastāv no zemes vienības un piecām ēkām,
kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā; saskaņā ar 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, un 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 un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0148 nosaukumu „G. 1".
2.2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0148 un ēkām 3864 009
0148 001, 3864 009 0148 0003, 3864 009 0148 004, 3864 009 0148 005, 3864 009 0148 0006
adresi „G. 1", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577.
2.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. Izskatot J. K. 12.08.2010. iesniegumu ar lūgumu apstiprināt adresi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 009 0114 „A.", Rugāju pagasts, Rugāju novads, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „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, kas nosaka, ka adresācijas sistēma
ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas
precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās komitejas sēdes
ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0114 adresi "P.", Rugāju pagasts,
Rugāju novads, LV-4570.
3.2. Apstiprināt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0114 „A.", Rugāju pagasts,
Rugāju novads, LV-4570.
3.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5. §
Par zemes platības precizēšanu

ZIŅO: A.Leons
1. Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri" mērnieces R. Arnicānes 13.07.2011. iesniegumu ar lūgumu
precizēt platību zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0105, kas ir piešķirts lietošanā
Mārim Orniņam, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta
9.punktu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
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 pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu un 2011.gada 18. jūlija
Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Precizēt platību zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0105 no 3.1 ha uz 1.58 ha.
1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā aprakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
2. Izskatot A. P. 05.07.2011. iesniegumu ar lūgumu mainīt robežas un platību viņai nomā esošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0270 , kas atrodas Skujetniekos, 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, LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu", LR 1997.gada
30. oktobra 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. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu
kontūras var atšķirties no lēmuma grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām un, ņemot
vērā mutisku saskaņojumu ar Jāni Auziņu , kurš neiebilst pret samazinājumu par 0,8 ha viņam nomā
esošajā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0241, un 2011.gada 18. jūlija Simnieciskās
komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0270 robežas atbilstoši pielikumam,
kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0270 platību - 3,8 ha
2.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
6. §
Par nekustamā īpašuma sadali

ZIŅO: A.Leons
Izskatot M. S. 04.07.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar
nosaukumu "J.", kadastra apzīmējums 3874 006 0233, divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem: 3874 006 0048 - 13,5 ha platībā un 3874 006 0150 - 5,5 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; Latvijas Republikas
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, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi" 6., 35., 38. punktiem,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas
nosaukumam piešķir vienu adresi, tajā iekļauj novada nosaukumu, novada pagasta nosaukumu,
ciema nosaukumu un zemes vienības vai ēkas numuru vai nosaukumu, un 2011.gada 18. jūlija
Simnieciskās komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;

PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „J., kadastra apzīmējums 3874 006 0233, divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem: 3874 006 0048 - 13,5 ha platībā un 3874 006 0150 - 5,5 ha platībā.
2. Piešķirt atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 3874 006 0048 un 3874 006 0150 jaunu nosaukumu „J. 1", Zemes gabaliem noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
7. §
Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: R.Krēmere, L. Melnace
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, un 2011.gada 18.
jūlija Finanšu komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Uzsākt Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi.
2.Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi novada domes teritorijas plānotāju
L.Kļaviņu.
3.Izveidot Rugāju novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. domes priekšsēdētāja R.Krēmere,
3.2. deputāte, priekšsēdētājas vietniece S.Kapteine,
3.3. attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Melnace,
3.4. finanšu nodaļas vadītāja D.Tutiņa,
3.5. izglītības pārvaldes vadītāja B.Berkolde,
3.6. kultūras nodaļas vadītāja G.Grigāne,

3.7. sociālā dienesta vadītāja A.Everte,
3.8. lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja M.Orniņa,
3.9. Rugāju novada vidusskolas pašpārvaldes pārstāvis,
3.10. Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne,
3.11. saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks J. Ločmelis.
4.Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā
ar pielikumu.
5.Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas
lapā www.rugaji.lv, laikrakstā "Vaduguns" un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte"
6.Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas
reģionam un Balvu, Lubānas, Gulbenes novada pašvaldībām.
pielikums
8. §
Par Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: R.Krēmere, S. Lesniece
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 nolikuma 12.punktu, un 2011.gada 18. jūlija Finanšu komitejas sēdes
ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša, Juris
Bleiders;
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikumu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
nolikums
9. §
Par mednieku kluba "MMK MIERIŅI" vadītāja Ilmāra Štāla iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: R.Krēmere
Pildot likumā "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās 2 deputāti: Iveta Arelkeviča,
Andris Leons.
Izskatot I. Š. 18.07.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas balvu mednieku kolektīvam Ls 50
apmērā par katru nomedīto lielo plēsēju (vilks, lūsis) 2011. – 2012.gada medību sezonā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 un 2011.gada 18. jūlija Finanšu komitejas sēdes ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 5 deputāti: Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Rasma Zuša, Juris Bleiders,
PRET – 2 deputāti: Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns,
ATTURAS – 2 deputāti: Jānis Lesnieks Maruta Paidere,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt mednieku kolektīvam par katru nomedīto vilku, lūsi Rugāju novada administratīvajā
teritorijā kompensāciju Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā 2011. – 2012.gada medību
sezonā, ja tiek iesniegta akta par vilka nomedīšanu kopija un medību atļaujas kopija.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

