2012.01.26., (protokols Nr.2).
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par atlikušo elektrības norēķinu karšu nodošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 18.marta
saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā"" pieņemšanu.
4. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.
5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
6. Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
7. Par saistošo noteikumu Nr.3/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"
pieņemšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Blīgznājs" atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Sfagni" atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
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 Rugāju novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 23.janvāra
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.12.2011. līdz 31.05.2012. – 4 ģimenēm,
1.2. 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 32 ģimenēm,
1.3. 01.01.2012. līdz 31.03.2012. – 2 ģimenēm,
1.4. 01.01.2012. līdz 31.12.2012. – 1 ģimenei.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.12.2011. līdz 31.05.2012. – 1 personai,
2.2. 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 7 personām,
2.3. 01.01.2012. līdz 31.12.2012. – 2 personām,
2.4. 01.01.2012. līdz 31.03.2012. – 4 personām.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1. 01.12.2011. līdz 30.11.2012. – 1 ģimenei,
3.2. 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 2 ģimenēm.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
4.1. 01.12.2011. līdz 30.11.2012. – 1 personai,
4.2. 01.01.2012. līdz 31.12.2012. – 3 personām.
5. Piešķirt GMI pabalstu no:
5.1. 01.01.2012. līdz 31.03.2012. – 9 ģimenēm un 9 personām Ls 1518,75 mēnesī(kopā)
5.2. 01.01.2012. līdz 29.02.2012. – 3 personām un 1 ģimenei Ls 200,00 mēnesī (kopā),
5.3. 01.01.2012. līdz 30.03.2012. – 1 ģimenei un 1 personai Ls 194,33 mēnesī (kopā).
6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 11 personām Ls 335,50 apmērā.
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 6 personām Ls 300.00 apmērā.
9. Piešķirt materiālo pabalstu 5 personām Ls 210.00 apmērā.
2. §
Par atlikušo elektrības norēķinu karšu nodošanu
S.Kapteine
Saskaņā ar 2009.gada 8.decembra Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 77 biedrība „Latvijas
Pašvaldību savienība" Rugāju novada pašvaldībai uzdāvināja 116 dāvanu kartes „Elektrības
norēķinu karte – 500 kWh", kur katras dāvanu kartes nominālvērtība ir Ls 37,15 (trīsdesmit septiņi
lati un piecpadsmit santīmi) un kopējā vērtība ir Ls 4309,40 (četri tūkstoši trīs simti deviņi lati un
40 santīmi).

2012.gada sākumā ir palikušas pāri 66 nepieprasītas elektrības norēķinu kartes. Saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās
daļas 19. punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt kārtību kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana, pārzināšana un
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 23.janvāra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt pāri palikušo elektrības norēķinu karšu nodošanu sekojošām mērķu grupām:
1.1. Rugāju novada daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām,
1.2. represēto personu mājsaimniecībām.
2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai
Anitai Evertei.
3. §
Par saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2010.gada
18.marta saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju
novadā"" pieņemšanu
S.Kapteine
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 21.panta pirmās daļas
16. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt saistošus noteikumus. Ņemot vērā „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma" 35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības pabalstu
veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada
23.janvāra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2012 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2010.gada
18.marta saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par sociālās palīdzības pabalstiem 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 (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte", saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt
mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna pagasta
pārvaldē.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".
4. §
Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā
R.Krēmere, D.Tutiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 21. panta 27.punkta , kas nosaka, ka dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Rugāju novada domes 18.03.2010. noteikumu
„Rugāju 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,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Rugāju sociālā dienesta amata vienību sarakstā:
1.1. Izveidot amata vienību sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (profesijas kods 2635
03) – 0,5 amata vienības ar 2012.gada 1.februāri.
1.2. Noteikt sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatalgas likmi mēnesī Ls 189 (viens
simts astoņdesmit deviņi lati).
2. Veikt grozījumus Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību sarakstā:
2.1. Izveidot amata vienību apkopējs (profesijas kods 9112 01 ) – 0,5 amata vienības ar 2012.gada
1.februāri.
2.2. Noteikt apkopējas amatalgas likmi mēnesī 100 (viens simts lati).
5. §

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
R.Krēmere, D.Tutiņa
1. Izskatot Rugāju novada domes Kultūras nodaļas vadītājas 23.01.2012. iesniegumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par citiem pakalpojumiem un paplašinātās Finanšu komitejas 2012.gada 19.janvāra
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Noteikt maksu par Rugāju tautas nama un Lazdukalna saieta nama sniegtajiem pakalpojumiem:
Pakalpojuma nosaukums

Maksa

Zāles izmantošana atpūtas un izklaides
pasākumu organizēšanai

15 % no pārdoto biļešu ieņēmumu
kopsummas, bet ne mazāk kā Ls 15.

Estrādes izmantošana atpūtas un izklaides
pasākumu organizēšanai

15 % no pārdoto biļešu ieņēmumu
kopsummas, bet ne mazāk kā Ls 15

1.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada domes Kultūras nodaļas vadītājai Guntai
Grigānei un kultūras darba organizatorei Olitai Losevai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par citiem pakalpojumiem, un paplašinātās Finanšu komitejas 2012.gada 23.janvāra
atzinumu
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Noteikt maksu par Rugāju pašvaldības veļas mazgātavās sniegto pakalpojumu maksu, kas
pamatojoties uz likumu „Par nodokļiem un nodevām" nav pašvaldības nodevu objekts:

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (bez PVN)
Trūcīgām personām Ls 0,70

Pilnā veļas mazgāšana (viena reize)

Pārējām personām Ls 2,00
Veļas žāvēšana (viena reize)

Ls 0,50

2.2. Maksas pakalpojumiem cenas noteiktas bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.3. Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši likumā „Par
pievienotās vērtības nodokli" noteiktajai kārtībai un apmēriem.
2.4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rugāju novada domes 2010.gada 16.septembra
lēmuma „Par biedrības "Mēs pasaulē" realizētā projekta "Veļas mazgātavas izveidošana Rugājos"
pārņemšanu" (protokols Nr.13, 15.&) 2. punkts.
2.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju sociālā dienesta vadītājai Anitai Evertei un Finanšu
nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.
2.6. Lēmums stājas spēkā no 2012.gada 1.februāra.
6. §
Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem
R.Krēmere, D.Tutiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), 21.
panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu
par pakalpojumiem, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu 4.daļu, kas nosaka,
ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā, MK 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta" 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam
citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu un paplašinātās Finanšu komitejas sēdes
23.01.2012. atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis
Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns,
Andris Leons, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs"
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Ls 6,50 (seši lati 50 santīmi) vienai personai dienā.
2. Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs"
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju
novada administratīvajā teritorijā:
2.1. Ls 5 (pieci lati 00 santīmi) vienai personai dienā,
2.2. pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma samaksai tiek segta no pašvaldības
budžeta.
3. Ja pakalpojumu saņēmējs vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt noteikto maksu par sociālās
aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju sociālā dienesta vadītājai Anitai Evertei un Finanšu
nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.
Plkst. 14.55 deputāts J.Lesnieks pamet domes sēdi.
7. §
Par saistošo noteikumu Nr.3/2012 "Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"
pieņemšanu
R.Krēmere, D.Tutiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Valdis
Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
8. §
Par nekustamā īpašuma „Blīgznājs" atsavināšanu
R.Krēmere

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 to, ka zemes gabals ar
kadastra Nr. 3864 008 0250 atrodas neizdevīgā vietā un piekļūšana pie tā ir apgrūtināta, līdz ar to
tas nav nepieciešams domes funkciju pildīšanai vai saimnieciskajām vajadzībām.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa paredz, ka publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā
panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2011.gada 14.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Blīgznājs" (kadastra Nr. 3864 008 0250)
novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Blīgznājs" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1 800
(viens tūkstotis astoņi simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi) un nekustamā īpašuma izsoles izdevumi sastāda
Ls 50.00 (piecdesmit lati un 00 santīmi).
Līdz ar to sākumcena ir LVL 1 912.50 (viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit lati un 50 santīmi).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta septiņpadsmito punktu, kurš nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī 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 nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša
atskaiti,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Valdis
Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Blīgznājs", kadastra Nr. 3864 008 0250, kas atrodas
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 1 912.50 (viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit
lati un 50 santīmu).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot Rugāju novada domes Izsoles komisijai organizēt izsoli.
9. §
Par nekustamā īpašuma „Sfagni" atsavināšanu
R.Krēmere
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 to, ka zemes gabals ar
kadastra Nr. 3864 001 0169 atrodas neizdevīgā vietā un piekļūšana pie tā ir apgrūtināta, līdz ar to
tas nav nepieciešams domes funkciju pildīšanai vai saimnieciskajām vajadzībām.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa paredz, ka publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona),
kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā
panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2011.gada 14.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Sfagni" (kadastra Nr. 3864 001 0169)
novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Sfagni" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1 350 (viens
tūkstotis trīs simti piecdesmit latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi) un nekustamā īpašuma izsoles izdevumi sastāda
Ls 50.00 (piecdesmit lati un 00 santīmi).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 1 462.50 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit divi lati un 50
santīmi).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta septiņpadsmito punktu, kurš nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī 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 nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša
atskaiti,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Valdis
Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Sfagni" ar kadastra Nr. 3864 001 0169, kas atrodas
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 1 462.50 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit
divi lati un 50 santīmu).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).
5. Uzdot Rugāju novada domes Izsoles komisijai organizēt izsoli.
10. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
R.Krēmere
Izskatot A. Š., personas kods [..], 24.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 25.janvārī,
Nr.35/2-4), ar lūgumu atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0312 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0282 – 5.57 ha platībā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 019 0154 – 5.29 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0186 – 1.59 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Vēris 2", 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,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma
Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Valdis
Ančs, Arnolds Zizlāns,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējums 3874 019 0312, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 019 0282 – 5.57 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0154 – 5.29 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0186 – 1.59 ha platībā;
2. Atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 3874 019 0282, 3874 019 0154, 3874
019 0186 piešķirt nosaukumu „Vēris 2" un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un 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 tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

