16.11.2011., (protokols Nr.19).
14. Par ūdenstorņa Lazdukalna pagasta Beņislavas ciemā demontāžu.
15. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamības noteikšana zemes īpašumā "Oparniek".
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", un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 14.11.2011. atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. 01.10.2011. līdz 30.03.2012. – 3 ģimenēm
1.2. 01.11.2011. līdz 30.04.2012. – 23 ģimenēm
1.3. 01.11.2011. līdz 31.12.2011. – 1 ģimenei
1.4. 01.10.2011. līdz 31.03.2012. – 3 ģimenēm
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.10.2011. līdz 30.03.2012. – 2 personām
2.2. 01.11.2011. līdz 30.04.2012. – 12 personām
2.3. 01.11.2011. līdz 31.10.2012. – 1 personai
2.4. 01.10.2011. līdz 31.03.2012. – 1 personai
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.11.2011. līdz 30.04.2012. – 3 ģimenēm
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no 01.11.2011. līdz 31.10.2012. – 2 pers.

5. Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1. 01.11.2011. līdz 30.11.2011. – 1 ģimenei un 1 personai Ls 156.00 mēnesī (kopā)
5.2. 01.11.2011. līdz 31.12.2011. – 7 ģimenēm un 4 personām Ls 662.33 mēnesī (kopā)
6. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumiem 11 personām Ls 285.00 apmērā, vienai personai atteikt.
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 1 personai Ls 50.00 apmērā.
8. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 1 personai Ls 25.00 apmērā.
9. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150.00 apmērā.
10. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 3 personām.
11. Izmaksāt pabalstu 10 represētajām personām.
2. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu
S.Kapteine
1. Izskatot A. Z. 24.10.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 24.oktobrī, Nr. 433/2-4), ar lūgumu
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 piešķirt nosaukumu „Upesmaliņa
2" un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, saskaņā ar Latvijas Republikas 1994.gada
19.maija likumu „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
„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, 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina
nekustamā īpašuma īpašniece, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai
izmantošanai un 2011.gada 14.novembra Saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 nosaukumu
„Upesmaliņa 2".
1.2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

2. Izskatot M. J., personas kods [..], dzīvo [..], 20.10.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
26.oktobrī, Nr. 435/2-4) ar lūgumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093
nosaukumu un noteikt adresi, Rugāju novada dome konstatēja, ka augstāk minētais zemes gabals no
30.09.2009. ir piešķirts nomā R. J., bet būves, kas atrodas uz šī zemes gabala pieder J. Z.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma"1.panta četrpadsmito daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības
lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, un 2011.gada
14.novembra Saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atteikt M. J. piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0093 2,04 ha platībā, nosaukumu „Jansoni".
2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. Izskatot R. J., personas kods [..], dzīvo [..] 20.10.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
26.oktobrī, Nr. 435/2-4) ar lūgumu piešķirt nosaukumu un adresi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0093 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta četrpadsmito 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"
5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas,
piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta
kārtība, 3.10.punktu, kas nosaka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas ,
katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām ,
kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku
īpašnieku īpašumā (valdījumā), atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 2,04 ha platībā, nosaukumu
„Jansoni".

3.2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 adresi :"Jansoni",
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
3.3. 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 nomas līguma izbeigšanu
S.Kapteine
Izskatot L. J., personas kods [..], dzīvojošas [..], 2011.gada 21.oktobra iesniegumu (iereģistrēts
2011.gada 21.oktobrī, Nr. 432/2-4) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumu 3864 011 0118 - 4,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0069 - 4,6
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 – 2,5 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 3864
002 0112 - 3,6 ha platībā. Zemes gabali atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, 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 un ņemot vērā 2011.gada 14. novembra Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt no 2011.gada 21.novembra ar L. J. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.254 (par zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0118 - 4,0 ha platībā un zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 3864011 0069 - 4,6 ha platībā) un zemes nomas līgumu Nr.255 (par zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 -2,5 ha platībā un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864
002 0112 – 3,6 ha platībā) nomu.
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 zemes gabala iznomāšanu
S.Kapteine
1. Izskatot I. J., personas kods [..], dzīvo [..], 07.11.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
7.novembrī, Nr. 455/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0118
– 4,0 ha platībā, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0069 - 4,6 ha platībā, zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 - 2,5 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 3864 002 0112- 3,6 ha platībā, pamatojoties uz 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.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā
ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no
zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 14. novembra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. J., personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības:
1.1.1. kadastra apzīmējums 3864 011 0118, 4,0ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
1.1.2. kadastra apzīmējums 3864 011 0069, 4,6 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
1.1.3. kadastra apzīmējums 3864 002 0285, 2,5 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (3.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
1.1.4. kadastra apzīmējums 3864 002 0112, 3,6 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (4.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt, 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Izskatot P. Z., personas kods [..], dzīvo [..], 19.10.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
21.oktobrī, Nr. 430/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0241 2,0 ha platībā, uz kura atrodas bijusī Liepsalas cūku ferma . Iesniegumam pievienota Vienošanās
kopija, kas nosaka, ka P. Z. no 1992.gada 17.novembra ieguvis īpašumā Liepsalas cūku fermas
ēkas. Pamatojoties uz 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. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 4.punktu, kurš
nosaka, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai
pašvaldības zemes gabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju un 6.1.,6.3. punktiem, kas nosaka, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona pašvaldībā
vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas zemes gabals, iesniedz pieteikumu un dokumentus,
kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz īpašumtiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu

zemesgrāmatās" 17.un 28.pantā minētajiem dokumentiem, vai dokumentus, kas apliecina personas
lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves)
atrodas personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai (lauku apvidos) un ņemot vērā
2011. gada 14.novembra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Izdarīt grozījumus J. A. zemes nomas līgumā, samazinot iznomājamo platību zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0241 par 2,0 ha un mainot zemes gabala robežas.
2.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar P. Z., personas kods [..], dzīvo[..], par pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības, kadastra apzīmējums 3864 008 0241 daļas, – 2,0 ha platībā nomu saskaņā ar
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (5.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. Izskatot R. Z., personas kods [..], dzīvo [..], 15.11.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
16.novembrī, Nr. 468/2-4) ar lūgumu iznomāt pašvaldības piekritīgās zemes gabalus ar kadastra
apzīmējumu 3864 010 0112 – 1,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0100 - 2,0 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0297- 0,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 009
0280- 0,9 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0392 - 0,7 ha platībā un ar kadastra
apzīmējumu 3864 006 0030 - 1,5 ha platībā. Pamatojoties uz 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.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā
ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no
zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. Z. personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības:
3.1.1. kadastra apzīmējums 3864 010 0112, 1,7ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (6.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
3.1.2. kadastra apzīmējums 3864 010 0100, 2,0 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (7.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
3.1.3. kadastra apzīmējums 3864 007 0297, 0,6 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (8.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
3.1.4. kadastra apzīmējums 3864 009 0280, 0,9 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (9.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
3.1.5. kadastra apzīmējums 3864 008 0392, 0,7ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (10.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,
3.1.6. kadastra apzīmējums 3864 006 0030, 1,5 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no
Lazdukalna pagasta kartes (11.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt, 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
3.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
5. §
Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu
S.Kapteine
Izskatot J. K., personas kods [..], dzīvo [..], 07.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
7.novembrī, Nr. 456/2-4), ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam,
kadastra apzīmējums 3874 012 0125, 8,8 ha platībā un nekustamajam īpašumam, kadastra
apzīmējums 3874 010 0043, 1,4 ha platībā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašniece, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā
īpašuma reālajai izmantošanai, likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2011.gada
14.novembra Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Zemes gabalam, kadastra apzīmējums 3874 012 0125, 8,8 ha platībā un nekustamajam
īpašumam, kadastra apzīmējums 3874 010 0043, 1,4 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
6. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
S.Kapteine
1. Izskatot V. Š., personas kods [..], dzīvo [..], 03.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada
3.novembrī, Nr. 453/2-4), ar lūgumu par zemes gabalu atdalīšanu, saskaņā ar likuma „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas
nav adrese; Ministru kabineta noteikumu 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, 14.11.2011. Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. No nekustamā īpašuma „Āres", kadastra apzīmējums 3874 006 0026, atdalīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem: 3874 006 0003 – 2.6 ha platībā un 3874 006 0004 – 1.1 ha platībā.
1.2. Atdalītajiem zemes gabaliem, kadastra apzīmējumi 3874 006 0003 un 3874 006 0004, piešķirt
nosaukumu „Āres 1".
1.3. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0003 noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.4. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0004 noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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 A. M., dzīvo [..], 15.11.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 15.novembrī, Nr. 466/24), ar lūgumu atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0050 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0050 – 8,4 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt

nosaukumu „Silmalas", saskaņā ar 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,
Ministru Kabineta 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, 14.11.2011.
Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. No nekustamā īpašuma „Garosilu mājas", kadastra apzīmējums 3864 009 0050, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0050 – 8,4 ha platībā;
2.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0050 piešķirt nosaukumu
„Silmalas" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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).
3. Izskatot Rugāju novada nekustamā īpašuma speciālistes Sandras Kapteines 15.11.2011.
iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 15.novembrī, Nr. 465/2-4), ar lūgumu atdalīt no nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 3874 012 0430 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0168,
saskaņā ar 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 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 – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Lūgt Valsts zemes dienestu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 012 0430 atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0168 – 0,6 ha platībā;
3.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

7. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21. jūlija lēmumā "Par zemes
iznomāšanu" (protokols Nr.12, 2.§) .
S.Kapteine
Izskatot Sandras Kapteines 15.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 15.novembrī, Nr. 465/24), ar lūgumu izdarīt labojumus 21.07.2011. domes sēdes lēmumā "Par zemes iznomāšanu"
(protokols Nr.12, 2.§) 1.1. punktā - atteikt Jurim Vidomskim iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību, kadastra apzīmējums 3874 012 0191, 3,2 ha platībā, jo uz minēto zemes vienību jau pastāv
nomas līgums, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 14.11.2011.
Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmuma "Par zemes iznomāšanu" (protokols
Nr.12, 2.§) 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „Atteikt J. V., personas kods [..], dzīvo [..], pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējumu 3874 012 0191, 3,2 ha platībā nomu, jo uz minēto
zemes vienību jau pastāv zemes nomas līgums ".
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
8. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielstrautiņi"
S.Kapteine
Izskatot M. H., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 28.oktobrī, Nr.
440/2-4), ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lielstrautiņi"
kadastra Nr. 3874 007 0038, kopējā platība 40.41 ha, par. Pamatojoties uz Latvijas Republikas
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Latvijas
Republikas 2006.gada 14.septembra „Zemes ierīcības likuma" 8.panta pirmās daļas 3. punktu, kas
nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 9.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.punktā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā
tām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 11. punktu pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes
nepieciešamību, un ņemot vērā 2011.gada 14.novembra Saimniecisko jautājumu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, ar
nosaukumu „Lielstrautiņi" un adresi Oparnieki, Rugāju pagasts, Rugāju novads, kadastra Nr.3874
006 0088 ar kopējo platību 40,41 ha.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Rugāju
pagastā ar nosaukumu „Lielstrautiņi", un adresi Oparnieki, Rugāju pagasts, Rugāju novads, kadastra
Nr.3874 006 0088 (pielikumā).
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 izmaiņām 2009. gada 31.augusta zemes nomas līgumā Nr.10-3/117
S.Kapteine
Izskatot Sandras Kapteines 15.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 15.novembrī, Nr. 465/24), ar lūgumu veikt izmaiņas zemes nomas līgumā Nr.10-3/117, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos, MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu", 14.11.2011. Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas zemes nomas līgumā Nr.10-3/117, no 2009.gada 31.augusta, izmainīt zemes
vienības kadastra numuru no 3874 012 0617 uz 3874 012 0605 (4,4 ha) platībā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālistei
Sandrai Kapteinei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
10. §
Par zemes statusa maiņu

S.Kapteine
Izskatot Sandras Kapteines 15.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 15.novembrī, Nr. 465/24), ar lūgumu izslēgt no rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008
0159 un ieskaitīt pašvaldībai piekrītošajās zemēs, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3. pantu, kurš paredz zemes reformas
laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstīt zemi, Ministru kabineta noteikumu 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.punktu, kurš nosaka, ka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir pašvaldībai
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības
dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus,
atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0159 3,2 ha
platībā.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0159 3,2 ha platībā statusu pašvaldībai piekritīgā zeme, saglabājot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
11. §
Par Rugāju novada domes 2011.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2011 "Grozījumi
Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Par
pašvaldības nodevām Rugāju novadā"" apstiprināšanu
D.Tutiņa
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas trešo punktu, kas nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt
to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;14. panta trešo daļu,
kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības
izdod saistošus noteikumus; likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu,
kas nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā
kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās,
un ņemot vērā Finanšu komitejas 2011.gada 14.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2011 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2010 "Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā""
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā) triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte", mājas lapā www.rugaji.lv un
izlikt redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna pagasta pārvaldē.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Kurmenīte".
12. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektiem
R.Krēmere; L.Melnace
1. Tiek izskatīts Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes iesniegums (iereģistrēts 2011.gada
14.novembrī, Nr. 464), ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu iesniegšanai
Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, 2011.gada 04.oktobra MK noteikumiem Nr.764. „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un ņemot vērā Finanšu komitejas
2011.gada 14.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Inovatīvs aprīkojums mūsdienīgu pasākumu
nodrošināšanai Rugāju tautas namā" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.

pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām 995,00 Ls un PVN 22 % apmērā no projekta neattiecināmām
izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 1213,90 Ls, attiecināmās izmaksas 995,00 Ls, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – 99,50 Ls un neattiecināmās izmaksas PVN 22 %
apmērā – 218,90 Ls.
2. Tiek izskatīts Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" valdes priekšsēdētājas Marutas Paideres
iesniegums (iereģistrēts 2011.gada 14.novembrī, Nr. 463), ar lūgumu atbalstīt Lazdukalna ģimeņu
biedrības „Saulīte" sagatavotos projektus iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā un piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu katram projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2011.gada 04.oktobra MK noteikumiem Nr.764.
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā
"Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā"", ņemot vērā Finanšu komitejas 2011.gada 14.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Bērnu rotaļu laukuma
„Bitītes" izveide un labiekārtošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā, 4.ass 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 1000,00 Ls, attiecināmās izmaksas
1000,00 Ls, pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā - 100,00 Ls.
2.2. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Garaissilu kapsētas
labiekārtošana" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursā, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas 1000,00 Ls, attiecināmās izmaksas 1000,00 Ls, pašvaldības
līdzfinansējums 10 % apmērā - 100,00 Ls.
3. Tiek izskatīts Lazdukalna bibliotēkas vadītājas Ligitas Kalnējas iesniegums (iereģistrēts
2011.gada 14.novembrī, Nr. 459/2-1), ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā LEADER projektu konkursā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Pamatojoties uz

likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, 2011.gada 04.oktobra MK noteikumiem Nr.764. „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" un ņemot vērā Finanšu
komitejas 2011.gada 14.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai
pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai" iesniegšanai Eiropas
Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER
projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 500,00 Ls un PVN
22 % apmērā neattiecināmās izmaksās. Projekta kopējās izmaksas 610,00 Ls, attiecināmās izmaksas
500,00 Ls, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – 50,00 Ls un neattiecināmās izmaksas
PVN 22 % apmērā – 110,00 Ls.
4. Tiek izskatīts kultūras darba organizatores Olitas Losevas iesniegums (iereģistrēts 2011.gada
16.novembrī, Nr. 469/2-1), ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā LEADER projektu konkursā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, 2011.gada 04.oktobra MK noteikumiem Nr.764. „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Aprīkojuma iegāde Rugāju novada
Lazdukalna pagasta saietu namam" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā" un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta

attiecināmajām izmaksām 1000,00 Ls un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās. Projekta
kopējās izmaksas 1220,00 Ls, attiecināmās izmaksas 1000,00 Ls, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums
10 % apmērā – 100,00 Ls un neattiecināmās izmaksas PVN 22 % apmērā – 220,00 Ls.
5. Tiek izskatīts Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes iesniegums (iereģistrēts
2011.gada 16.novembrī, Nr. 470/2-1), ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā LEADER projektu konkursā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, 2011.gada 04.oktobra MK noteikumiem Nr.764. „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Atmiņu albuma „ Es stāstu par savu skolu"
izveidošana un digitalizācija" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā" un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 10 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām 1000,00 Ls un PVN 22 % apmērā neattiecināmās izmaksās: projekta
kopējās izmaksas 1220,00 Ls, attiecināmās izmaksas 1000,00 Ls, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums
10 % apmērā – 100,00 Ls un neattiecināmās izmaksas PVN 22 % apmērā – 220,00 Ls.
13. §
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu
R.Krēmere; G.Pipurs
2011.gada 9.novembrī tika reģistrēts J. M. pilnvarotās personas G. M., personas kods [..],
iesniegums, ar lūgumu atsavināt zemes gabalu „Laiviņas", kadastra apzīmējums 3864 001 0089.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
1) Ar 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (Protokols Nr.6, 5&) tika nolemts minēto zemes gabalu
atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura fiziskajām vai juridiskajām personām
izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu un
uz kura izmantotas zemes nomas pirmtiesības un noslēgts zemes nomas līgums.
2) 2007.gada 24. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 7 ar J. M,, personas kods [..] par
zemesgabala Rugāju novada Lazdukalna pagastā ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0089 nomu.

3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums.
4) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto, Rugāju novada dome secina, ka J. M., saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0089 atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās personas
lēmējinstitūcija un Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 14.novembra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Laiviņas" kadastra apzīmējums 3864 001 0089, kas
atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju novadā.
2. Uzdot Rugāju pagasta zemes ierīkotājai Sandrai Kapteinei, pieaicinot ekspertu, veikt nekustamā
īpašuma „Laiviņas" novērtēšanu.
14. §
Par ūdenstorņa Lazdukalna pagasta Beņislavas ciemā demontāžu
D.Tutiņa
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, ņemot vērā, ka ūdenstorņa
izmantošana nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai un pamatlīdzekļa atlikusī
bilances vērtība ir Ls 0,00, un Finanšu komitejas 14.11.2011. sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Veikt ūdenstorņa Lazdukalna pagasta Beņislavas ciemā demontāžu.
2. Atsavināt demontēto mantu (metālu), realizējot metāllūžņu savākšanas uzņēmumā un ieņēmumus
ieskaitīt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.
3. Pēc ūdenstorņa demontāžas izslēgt to no Rugāju novada pašvaldības pamatlīdzekļu bilances.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītāju Dzidru Šmagri.
15. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
R.Krēmere; G.Pipurs
Rugāju novada dome ir nekustamā īpašuma nodokļa administrators Rugāju novada administratīvajā
teritorijā. Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas
vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā
valdījumā ir nekustamais īpašums.
Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāja atbildību pirmo un otro daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam
"Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Likuma „Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts
nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.
Ņemot vērā, ka savlaicīgi nav veikti aprēķinātie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, Rugāju
novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
Maksāšanas pienākums izriet no 2011.gada 7.oktobra maksāšanas paziņojuma, kas stājās spēkā
2011.gada 14.oktobrī un kļuva neapstrīdams 2011.gada 14.novembrī.
Rugāju novada dome 2011.gada 7.oktobrī ir nosūtījusi brīdinājumu nomaksāt nokavētos nodokļu un
nokavējuma naudu līdz 2011.gada 7.novembrim. Brīdinājums stājās spēkā 2011.gada 14.oktobrī un
kļuva neapstrīdams 2011.gada 21.oktobrī.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām" 18.panta 11.punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudu, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē
lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par
obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Brīdinājumā Rugāju novada dome norādīja, ka piedziņu veiks izmantojot likuma Par nodokļiem un
nodevām 26.panta trešajā daļā paredzētos līdzekļus:

1) nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja
konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav
kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu.
2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no juridiskās personas vai individuālā
komersanta kases vai citas glabāšanas vietas. Netiek izņemta darbinieku darba samaksai paredzētā
skaidrā nauda, kas nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo sešu mēnešu laikā.
3) Ja izmantojot minētos līdzekļus nebūs izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un
izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, tad saskaņā ar Civilprocesa
E sadaļu un likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta septīto daļu, Rugāju novada dome
vērsīsies pie tiesu izpildītāja ar lūgumu veikt piespiedu izpildi likuma Par nodokļiem un nodevām
26.panta trešās daļas 3.punktā minētajā kārtībā vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura
atrodas pie trešajām personām).
Ņemot vērā, ka brīdinājums nav apstrīdēts un nodokļa parāds nav samaksāts, pamatojoties uz
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro
daļu, un Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās
daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un
367.pantu, Finanšu komitejas 2011.gada 14.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no:
1.1. B. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 285,45 (divi simti
astoņdesmit pieci lati un 45 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 131,46 (viens simts trīsdesmit viens
lats un 46 santīmu) apmērā, kopā LVL 416,91 (četri simti sešpadsmit lati un 91 santīma) apmērā;
1.2. A. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 382,62 (trīs simti
astoņdesmit divi lati un 62 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 273,58 (divi simti septiņdesmit trīs lati
un 58 santīmu) apmērā, kopā LVL 656,20 (seši simti piecdesmit seši lati un 20 santīmu) apmērā;
1.3. J. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 279,23 (divi simti
septiņdesmit deviņi lati un 23 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 117,04 (viens simts septiņpadsmit lati
un 04 santīmu) apmērā, kopā LVL 396,27 (trīs simti deviņdesmit seši lati un 27 santīmu) apmērā;
1.4. J. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 264,91 (divi simti
sešdesmit četri lati un 91 santīma) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par

2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 127,18 (viens simts divdesmit septiņi
lati un 28 santīmu) apmērā, kopā LVL 391,09 (trīs simti deviņdesmit viens lats un 09 santīmu)
apmērā;
1.5. A. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 287,66 (divi simti
astoņdesmit septiņi lati un 66 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 129,01 (viens simts divdesmit deviņi
lati un 01 santīma) apmērā, kopā LVL 287,66 (divi simti astoņdesmit septiņi lati un 66 santīmu)
apmērā;
1.6. E. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 388,54 (trīs simti
astoņdesmit astoņi lati un 54 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 502,44 (pieci simti divi lati un 44
santīmu) apmērā, kopā LVL 890,98 (astoņi simti deviņdesmit lati un 98 santīmu) apmērā;
1.7. Z. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 183,57 (viens simts
astoņdesmit trīs lati un 57 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 88,01 (astoņdesmit astoņi lati un 01
santīma) apmērā, kopā LVL 271,58 (divi simti septiņdesmit viens lats un 58 santīmu) apmērā;
1.8. A. F. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 1047,58 (viens
tūkstotis četrdesmit septiņi lati un 58 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem
un par 2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 692,17 (seši simti sešpadsmit
lati un 91 santīma) apmērā, kopā LVL 1739,75 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit deviņi lati un
75 santīmu) apmērā;
1.9. J. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 241,20 (divi simti
četrdesmit viens lats un 20santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 112,85 (viens simts divpadsmit lati 85
santīmu) apmērā, kopā LVL 354,05 (trīs simti piecdesmit četri lati un 05 santīmu) apmērā;
1.10. I. Ķ. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 589,64 (pieci simti
astoņdesmit deviņii lati un 64 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 354,97 (trīs simti piecdesmit četri lati
un 97 santīmu) apmērā, kopā LVL 944,61 (deviņi simti četrdesmit četri lati un 61 santīma) apmērā;
1.11. J. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 516,90 (pieci simti
sešpadsmit lati un 90 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 403,44 (četri simti trīs lati un 44
santīmu) apmērā, kopā LVL 920,34 (deviņi simti divdesmit lati un 34 santīmu) apmērā;
1.12. V. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 180,49 (viens simts
astoņdesmit lati 49 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 91,58 (deviņdesmit viens lats un 58
santīmu) apmērā, kopā LVL 272,07 (divi simti septiņdesmit divi lati un 07 santīmu) apmērā;
1.13. R. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 292,18 (divi simti
deviņdesmit divi lati un 18 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 251,79 (divi simti piecdesmit viens

lats un 79 santīmu) apmērā, kopā LVL 543,97 (pieci simti četrdesmit trīs lati un 97 santīmu)
apmērā;
1.14. A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 140,91 (viens simts
četrdesmit lati un 91 santīma) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 143,34 (viens simts četrdesmit trīs lati
un 34 santīmu) apmērā, kopā LVL 284,25 (divi simti astoņdesmit četri lati un 25 santīmu) apmērā;
1.15. K. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 294,05 (divi simti
deviņdesmit četri lati un 05 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 504,14 (pieci simti četri lati un 14
santīmu) apmērā, kopā LVL 798,19 (septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 19 santīmu) apmērā;
1.16. B. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 661,71 (seši simti
sešdesmit viens lats un 71 santīma) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par
2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 697,52 (seši simti deviņdesmit septiņi
lati un 52 santīmu) apmērā, kopā LVL 1359,23 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit deviņi lati un
23 santīmu) apmērā;
1.17. A. Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 206,59 (divi simti
seši lati un 59 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un par 2011.gadu, kas
ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 98,78 (deviņdesmit astoņi lati un 78 santīmu) apmērā,
kopā LVL 305,37 (trīs simti pieci lati un 37 santīmu) apmērā;
1.18. SIA „BRB" nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem LVL 386,84 (trīs
simti astoņdesmit seši lati un 84 santīmu) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem un
par 2011.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2011.gada 7.oktobrim LVL 140,09 (viens simts četrdesmit lati
un 09 santīmu) apmērā, kopā LVL 526,93 (pieci simti divdesmit seši lati un 93 santīmu) apmērā;
2. Piedziņu veikt izmantojot likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta trešajā daļā paredzētos
līdzekļus:
2.1. nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja
konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav
kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
2.2. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņemot skaidro naudu no juridiskās personas vai
individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas.
2.3. Iesniedzot lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi vēršot nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām" 26.panta septīto daļu lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav apstrīdams vai pārsūdzams.

