21.04.2011., protokols Nr.8
1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1. daļas 7.punktu, 21.panta 1. daļas 27.punktu,
Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikkumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā", ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un novada veselības un
sociālo jautājumu komitejas 2011.gada 18. aprīļa atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no
1.1. 01.03.2011.līdz 31.08.2011. -- 7 ģimenēm;
1.2. 01.04.2011.līdz 30.09.2011. – 20 ģimenēm.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no
2.1. 01.03.2011. līdz 31.08.2011. – 1 personai
2.2. 01.04.2011.līdz 30.09.2011. – 1 personai
2.3. 01.04.2011.līdz 31.03.2012. – 4 personām
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no
3.1. 01.03.2011. līdz 31.08.2011. – 2 ģimenēm
3.2. 01.04.2011. līdz 30.09.2011. - 2 ģimenēm
3.3. 01.04.2011. līdz 31.03.2012. – 2 ģimenēm.
4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no
4.1. 01.03.2011. līdz 29.02.2012. – 2 personām
4.1. 01.04.2011. līdz 31.03.2012. – 4 personām
4.2. 01.04.2011.līdz 30.09.2011. – 3 personām
5. Piešķirt GMI pabalstu no
5.1. 01.04.2011. līdz 31.08.2011. – 1 personai – mēnesī 40,0 lati;

5.2. 01.04.2011. līdz 30.06.2011. -2 ģimenēm un 1 personai - kopējā summa mēnesī 197,00 lati
5.3. 01.04.2011. līdz 30.04.2011.-1 ģimenei - mēnesī 80,00 lati
5.4. 01.04.2011. līdz 30.09.2011 – 3 ģimenēm – kopējā summa mēnesī 129,25 lati
5.5. 01.04.2011. līdz 31.05.2011. –1 ģimenei – mēnesī 74,0 lati
5.6. 01.04.2011. līdz 31.07.2011. –1 personai – mēnesī 40,0 lati
6. Piešķirt materiālo pabalstu – 3 personām, kopējā summa 60,0 lati
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu – 2 personām – kopējā summa 200,0 lati
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 1 personai, - 50, 0 lati;
9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 15 personām, kopējā summa 375,0 lati;
10. Pieškirt ārstēšanās pabalstu 7 personām – kopējā summa 285,0 lati;
11. Pārtraukt GMI pabalstu izmaksu 3 personām.
12. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 1 personai.

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību" 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas.
Pabalstu saņēmēju un trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes vai trūcīgas, maznodrošinātas personas
statusa saņēmēju saraksti atrodas Rugāju novada sociālajā dienestā.
2. §
Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" precizēšanu
Pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām" 45.panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus un LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumu „Par saistošajiem noteikumiem", kurā norādītas neprecizitātes
saistošajos noteikumos,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Rugāju novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā".
2. Apstiprināt Rugāju novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2011 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" jaunā redakcijā (pielikumā).

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte" un izlikt redzamā
vietā Rugāju novada domes ēkā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".
Pielikumā: Rugāju novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Rugāju novadā" uz 5 lapām.
3. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvnieki"
Izskatot L. V., dzīvo ********* 2011.gada 13.aprīļa iesniegumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu, no īpašuma „B." atdalīt zemes vienību 12,6 ha platībā, paliekošajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „B. 1", pamatojoties uz 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, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra
noteikumi" 19. punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma
dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas
domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta likuma
"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo
īpašuma, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot
aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā
patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura
atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram
atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem
Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Metrum" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „B."
(Rugāju pagasts,Rugāju novads).
2. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra 3874 006 0044 vienu zemes gabalu- 19,1 ha platībā.
3. Paliekošajai zemes vienībai 3874 006 0044 (platība 12,6 ha), saglabāt esošo nosaukumu
„B.", saglabāt esošo lietošanas mērķi- lauksaimniecības vajadzībām, uz kuras
atrodas ēkas, noteikt šādus apgrūtinājumus:
3.1. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un
ciemiem , kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 Kv- 0,3 ha,

3.2. 150301- ceļa servitūta teritorija – 0,1ha,
3.3. 110402- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija- 0,2 ha,
3.4. 11020103- 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos-1,1 ha,
3.5. 161203- pierobeža -19,1 ha.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „B. 1",noteikt lietošanas
mērķi-lauksaimniecības vajadzībām (0101) un noteikt šādus apgrūtinājumus:
4.1. 12050101- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem
, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 Kv- 0,1 ha,
4.2. 150301- ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha,
4.3. 110402- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija- 0,3 ha,
4.4. 11020103- 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos-1,5 ha,
4.5. 161203- pierobeža 12,6 ha.
5. 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).
4. §
Par zemes gabala nomu
Izskatot J.N., personas kods *******, dzīvo ******** 2011.gada 18. aprīļa iesniegumu,
pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu
kurš 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, 2011.gada 18. aprīļa
saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar J. N. , personas kods ******, dzīvo ******** par pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 004 0130 - 4,9 ha iznomāšanu.
Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
5.§

Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Izskatot L. Č., personas kods *******, dzīvojošas ******** .2011.gada 23.marta iesniegumu ar
lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0223, 6,9 ha
platībā, kurš atrodas Lazdukalna pagastā , Mastarīgā , 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 18. aprīļa saimniecisko jautājumu
komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Izbeigt ar 2011.gada 21.aprīli ar L.Č., personas kods ****** noslēgto zemes nomas līgumu par
zemes gabala Rugāju novada Lazdukalna pagastā, kadastra apzīmējums 3864 007 0223 platība - 6,9
ha, nomu.
6.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Izskatot J. A., personas kods ****** ,dzīvo *******, 2011.gada 25.marta iesniegumu piešķirt
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 006 00127, 3864 007 0196, 3864 010 0077, 3864
002 0164, 3864 007 0431 nosaukumu „L. k. 1", zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008
099 piešķirt nosaukumu „P. 1", augstāk minētās zemes vienības atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju
novadā, S. Ū., personas kods ******, dzīvo ******* 2011.gada 7. aprīļa iesniegumu piešķirt
nosaukumu „A." nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0233 , zemes vienība
atrodas „P.', Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, K. Š., personas kods ******, 2011.gada 30. marta
iesniegumu mainīt nosaukumu „P.", Rugāju pagasts, Rugāju novads, Rugāju novada nekustamo
īpašumu speciālistes Sandras Kapteines 2011.gada 18. aprīļa iesniegumu, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 003 0039 piešķirt nosaukumu „Bolupes kapi ar karjeru",
jaunizveidotajai zemes vienībai, pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0280
sadalīšanas, piešķirt nosaukumu"Grantskalniņi"
un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 piešķirt nosaukumu „Kozupe 5", Rugāju
pamatojoties uz 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 2011. gada 18.. aprīļa saimniecisko jautājumu komitejas sēdes
atzinumu,
atklāti balsojot:

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot nekustamo īpašumu no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 006
0127, 3864 007 0196, 3864 010 0077, 3864 002 0164, 3864 007 0431, kam piešķirt
nosaukumu „L. k. 1".
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0099 nosaukumu "P. 1".
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.3864 007 0233 nosaukumu „A.".
4. Dzēst Kristapa Šadurska piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874
012 0217 esošo nosaukumu „P.", Rugāju pagasts, Rugāju novads, un piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0217 jaunu nosaukumu
„M.-Š", Rugāju pagasts, Rugāju novads.
5. Piešķirt Rugāju novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874
003 0039 nosaukumu „Bolupes kapi ar karjeru", Rugāju pagasts, Rugāju novads.
5.1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0039, zemes lietošanas mērķi –
mežsaimniecības vajadzībām (0201), kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo
ēku un krematoriju apbūve (0907)
6. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3874 018 0280, piešķirt nosaukumu „Grantskalniņi" un noteikt zemes
lietošanas mērķi- lauksaimniecības vajadzībām (0101).
7. Piešķirt Rugāju novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874
012 0363 nosaukumu „Kozupe 5", Rugāju pagasts, Rugāju novads.
7.1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363, zemes lietošanas mērķi –
lauksaimniecības vajadzībām(0101).
8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
7.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Izskatot A. K. , personas kods ******, dzīvo ********, 2011.gada 28. marta iesniegumu, kurā
norādīts, ka sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra numuru 3874 011 0054 ir noteikts zemes

izmantošanas mērķis- lauksaimniecības vajadzībām , bet tas neatbilst īpašnieces interesēm, tad A.
K. lūdz zemes izmantošanas mērķi nomainīt uz mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju,
pamatojoties uz LR 1994. gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un 2006.gada 20.jūnija LR MK
noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 18.p.,
kurš nosaka , ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai,
ja tāda nav- tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav,nomnieks, kā arī to, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī pašvaldības
institūcija.
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt A. K., personas kods *******, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 011
0054 lietošanas mērķi - no ( 0101)zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
uz (0201) zemi uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā LV-4601).
8. §
Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma zemes
Izskatot M. B., dzīvo *******, 2011.gada 4. aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 002 0061 – 29.3 ha platībā nodalīšanu no īpašuma "S.", piešķirot nosaukumu "S.2", A. B., dzīvo ******* 2011.gada 7. aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 002 0022 nodalīšanu no īpašuma "K.", piešķirot nosaukumu "K. 1" D. M., dzīvo
******, 2011.gada 30. marta iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 002
0012 un 3864 002 0013 nodalīšanu no īpašuma "P.", piešķirot nosaukumu "U. 1", 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; LR 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, 2006.gada 20.jūnija LR MK
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, LR MK noteikumu
„Adresācijas noteikumi"5.2., 7.4., 23. punktiem, kas nosaka, ka katram adresācijas nosaukumam
piešķir vienu adresi, tajā iekļauj novada nosaukumu, novada pagasta nosaukumu, ciema nosaukumu
un zemes gabala nosaukumu,
atklāti balsojot:

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma „S.", kadastra Nr.3874 009 0027, atdalīt vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 002 0061- 29,3 ha platībā.
1.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 002 0061 piešķirt nosaukumu
„S.-2" un noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecības vajadzībām (0201).
2. No nekustamā īpašuma „K.", kadastra Nr. 3864 002 0021, atdalīt vienu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0022 – 26,6 ha platībā;
2.1 Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0022 piešķirt nosaukumu
„K. 1" un noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecības vajadzībām (0201).
3. No nekustamā īpašuma „P.", kadastra Nr.3864 009 0030 atdalīt divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 3864 002 0012- 4,1 ha platībā un 3864 002 0013 – 3,3 ha platībā.
3.1.Atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 0012 un 3864 002 0013
piešķirt nosaukumu "U. 1" un noteikt lietošanas mērķi- mežsaimniecības
vajadzībām (0201).
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
9. §
Par zemes vienību platības precizēšanu, apgrūtinājumu apstiprināšanu
Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas nr.40003388748, adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 04.042011
iesniegumu Nr.78/a/45-2011 par platību precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
010 0078 ar nosaukumu"Zaļkalniņi" , kas atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju novadā un par
apgrūtinājumu apstiprināšanu iepriekšminētajai zemes vienībai, izskatot SIA "Lauku zemju
inženieri", reģistrācijas Nr.42403015321, adrese Balvu novads ,Kubulu pagasts, "Fabrikas"
LV4566, 24.03.2011 iesniegumu par platību precizēšanu zemes vienībām Lazdukalna pagastā
Rugāju novadā. Veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu konstatēts, ka atšķirības no Rugāju
novada domes 20.08.2009. lēmumā(protokols Nr. 6)piešķirtajām, atšķiras vairāk nekā ir pieļaujamā
nesaiste :
z.v.kad.apz. 3864 006 0127 –uzmērītā platība 10,10 ha (lēmumā 21,7ha)
z.v.kad.apz. 3864 007 0196 –uzmērītā platība 9,58 ha (lēmumā 14,6 ha)
z.v.kad.apz. 3864 007 0077 – uzmērītā platība 3,06ha ( lēmumā 7,0 ha)

z.v.kad.apz. 3864 008 0099 – uzmērītā platība 45,40 ha ( lēmumā10,0 ha -3864 008 0099, 4,8 ha3864 008 0098, 1,6 ha -3864 008 0097, 17,3 ha-3864 008 0091 ( zemes vienības apvienotas ar
Rugāju novada domes 28.10. 2011 lēmumu(protokols Nr.15)) 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 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, LR 1997.gada
5.februāra "Aizsargjoslu likumu", kas nosaka aizsargjoslas ir – noteiktas platības, kuru uzdevums ir
aizsargāt dažāda veida ( gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības,
nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgas
ietekmes un ņemot vērā 2011.gada 18. aprīļa saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienībai "Zaļkalniņi", kadastra apzīmējums 3864 010 0078 platību 35,04 ha.
2. Apstiprināt apgrūtinājumus zemes vienībai "Zaļkalniņi", kadastra apzīmējums 3864 010 0078 :
11020102 –25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos– 1,88 ha;
110401- regulētas ūdensnotekas(maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija-0,17 ha;
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,56 ha;
110402- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija -0,12 ha;
110402 -ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija -0,33 ha;
161203-pierobeža-35,04 ha.
3. Apstiprināt zemes vienībām platības: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0127 platība - 10,10 ha
3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0196 - platība - 9,58 ha
3.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 3864 010 0077 - platība - 3,06 ha
3.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0099 - platība - 45,40ha
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

10.§
Par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Bērzu iela 5"
Pamatojoties uz Biedrības " Bērzu iela 5", reģistrācijas Nr.40008176300, juridiskā adrese: Bērzu
iela 5-9, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads 18.04.2011. iesniegto iesniegumu par
daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai, un pievienoti biedrības reģistrācijas
apliecības, statūtu, daudzdzīvokļu mājas Bērzu ielā 5 dzīvokļu īpašnieku 24.12.2010. kopsapulces
lēmuma kopijas, 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;
likuma " Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta trešo daļu un 51.panta
trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu un Rugāju novada saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada
18. aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu iela 5, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads, pārvaldīšanas tiesības biedrībai "Bērzu iela 5".
2. Viena mēneša laikā sagatavot un parakstīt dzīvojamās mājas Bērzu ielā 5, Benislava, Lazdukalna
pagasts, Rugāju novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanas – pieņemšanas aktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
11.§
Par ciemu statusa noteikšanu un adrešu aktualizāciju ciemos un viensētām
Pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 24.01.2011.Nr.2-04.1-V/70 saņemto vēstuli,
kurā tiek prasīts aktualizēt novada ciemu un viensētu adrešu sarakstu un VZD Vidzemes reģionālās
nodaļas 17.03.2011. Nr.2-04.1-V/188 saņemto vēstuli, par adrešu datu sakārtošanu, LR 1994.gada
19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2008.gada 30.decembra „ Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma", 9.pantu, 11.pantu un 12.pantu, 14.pantu, 2009.gada
3.novembra LR MK noteikumiem 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, 10.punktu, kas nosaka, ka ja uz
zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir adresi, 2009.gada
16.septembra lēmuma Nr.8 16&. apstiprinātajiem Rugāju novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.16/2009 „Par Rugāju novada teritorijas plānojumiem" un 2011.gada 18.aprīļa saimniecisko
jautājumu komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka saskaņā ar 2009.gada 16.septembrī ( prot.Nr.8, §.16 ) apstiprinātajiem Rugāju novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Rugāju novada teritorijas plānojumiem", Rugāju
novada administratīvajā teritorijā Rugāju, Benislavas un Skujetnieku apdzīvotām vietām ir ciema
statuss.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma adreses Rugāju novada Lazdukalna pagasta ciemos un viensētām.
(pielikums Nr.1).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma adreses Rugāju novada Rugāju pagasta ciemā un viensētām.
(pielikums Nr.2).
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
Pielikums Nr.1
Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdes
protokolam Nr.8, §.11
Pielikums Nr.2
Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdes
protokolam Nr.8, §.11
12. §
Par grozījumiem Grāmatvedības uzskaites, kārtošanas un organizēšanas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 41.punktu, kas
nosaka, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā dokumentē, novērtē un
uzskaita uzņēmuma saimnieciskos darījumus, mantu un saistības un Finanšu komitejas 2011.gada
18.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas nolikumā:

1.1. nolikuma 3.7. punktu izteikt šādā redakcijā: „Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti";
1.2. nolikuma 3.9. punktu izteikt šādā redakcijā: „Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un
nokavējuma naudas un 25.panta 3.daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, ņemot vērā, ka personām ar
pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un Rugāju novada domes Finanšu
komitejas 2011.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst J. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 302, 38 (trīs simti divi lati 38 santīmi) un
nokavējuma naudu Ls 211,13 (divi simti vienpadsmit lati 13 santīmi) par nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 3874-004-0099.
2. Dzēst A.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 40,70 (četrdesmit lati 70 santīmi) un
nokavējuma naudu Ls 31,51 (trīsdesmit viens lats 51 santīms) par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 3874-006-0191.
14.§
Par grozījumiem Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Rugāju
sporta centrs" amata vienību sarakstā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību" 21. panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Finanšu komitejas 2011.gada 18.aprīļa sēdes
atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,

ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Rugāju sporta
centrs" amata vienību sarakstā:
1.1.izveidot jaunu amata vienību medicīnas māsa (profesijas kods 3221 01) - 0,3 likmes ar
2011.gada 2.maiju;
1.2. noteikt medmāsai mēnešalgu Ls 75 (septiņdesmit pieci lati) par 0,3 likmēm.
15. §
Par privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 61.panta 3.daļu, kas nosaka, ka komisijas darbojas
saskaņā ar vietējās pašvaldības domes apstiprinātiem nolikumiem, 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus)
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada domes privatizācijas komisijas nolikumu. (pielikumā)
Pielikums
Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdes lēmumam Nr.15 (protokols Nr.8)
16. §
Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas nolikumā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka
dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā Rugāju novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2011.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1.1. nolikuma 6.1.punktu izteikt jaunā redakcijā
„6.1. Nodaļas darbinieki:

6.1.1. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
6.1.2. Projektu vadītājs;
6.1.3. Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs;
6.1.4. Nekustamā īpašuma speciālists;
6.1.5. Lauku attīstības speciālists;
6.1.6. Nekustamā īpašuma speciālists;
6.1.7. Lauku attīstības speciālists;
6.1.8. Teritorijas plānotājs;"
17. §
Par profesionālās pilnveides kursu maksas daļēju segšanu
Izskatot Rugāju novada domes kultūras darba organizatores Olitas Losevas 2011.gada 1. aprīļa
iesniegumu par kursu maksas segšanu un Rugāju sporta centra direktora Laura Krēmera 2011.gada
15. aprīļa iesniegumu par apmācību maksas segšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos
un Finanšu komitejas 2011.gada 18.aprīļa sēdes atzinumu,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Rugāju novada domes kultūras darba organizatorei Olitai Losevai segt maksu 50 % apmērā par
Daugavpils kultūras pārvaldes organizētajiem profesionālās pilnveides kursiem „Kultūras
menedžmenta pamati”.
2. Rugāju sporta centra trenerim Elmāram Rakstiņam segt maksu 50 % apmērā par apmācībām
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Izglītības un
sporta darba speciālists” ar kvalifikāciju basketbola treneris.
3. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības
2011.gada budžetā.

18. §
Par zemes vienības robežu precizēšanu

Izvērtējot to , ka tika veikti zemes robežu noteikšanas darbi zemes vienībai ar kadatra apzīmējumu
3864 007 0202 Lazdukalna pagastā Rugāju novadā un 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. Kadastrālajajā
uz mērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām .un ņemot vērā 2011.gada 18. aprīļa saimniecisko jautājumu
komitejas sēdes atzinumu,

atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra numuru 3864 007 0202 robežas atbilstoši pielikumam
Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
Pielikums Nr.1- Izkopējums noLazdukalna pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

19. §
Par zemi zemes reformas pabeigšanai
Izskatot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2011.gada 16.marta vēstuli un, pamatojoties uz LR
2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, LR Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 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”, saimnieciskās komitejas sēdes 2011.gada 18.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot:

PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 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” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk izmantojama
neapbūvēta lauku apvidu zeme, izslēgt no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes saraksta
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0382 -0,3 ha platībā Lazdukalna pagastā Rugāju
novadā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 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” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk izmantojama
neapbūvēta lauku apvidu zeme, kas nav zemes starpgabals, atzīt par starpgabalu un izslēgt no zemes
reformas pabeigšanai paredzētās zemes saraksta sekojošas zemes vienības Lazdukalna pagastā
Rugāju novadā:
3864 011 0122-1,5 ha platībā
3864 009 0256 – 1,2 ha platībā
3864 010 0213 – 0,8 ha platībā.
3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 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” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un
turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme, sadalīt no zemes reformas
pabeigšanai paredzētās zemes saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0125
– 8,3 ha platībā, 3 daļās, jo zemes vienību šķērso ceļš uz citiem īpašumiem.
4. 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).
20. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kaktusiņš”
Pamatojoties uz 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,
1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.
punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas,

apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes
apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta likuma “Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo īpašuma, arī
ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus
vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma
objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai
ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam
īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot:
PAR – 13 deputāti: Iveta Arelkeviča,Valdis Ančs, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs
Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;
PRET – nav,
ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt VSIA Latvijas Valsts mērnieka izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Kaktusiņš” (Rugāju pagasts,Rugāju novads).
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).

