2012.05.17., (protokols Nr.8).
2012.gada 17.maija domes sēdes lēmumi (protokols Nr.8)
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par zemes gabalu iznomāšanu.
3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
4. Par zemes vienību atdalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju
novada Rugāju pagastā.
6. Par nekustamā īpašuma „Blīgznājs" izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Sfagni" izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
9. Par finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes „Taureņu vasara" bērniem ar īpašām vajadzībām.
10. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.
11. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.
12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
13. Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā.
14. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par ikmēneša pabalsta
piešķiršanu" (protokols Nr.7, 6. §).
15. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
16. Par mājas Skolas ielā 8, Rugājos pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
17. Par naudas līdzekļu piešķiršanu.
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 2012.gada 14.maija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.05.2012. līdz 31.07.2012. – 11 ģimenēm,
1.2. 01.05.2012. līdz 31.10.2012. – 9 ģimenēm,
1.3. 01.04.2012. līdz 30.09.2012. – 3 ģimenēm
1.4. 01.05.2012. līdz 30.04.2013. – 1 ģimenei
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.04.2012. līdz 30.09.2012. – 1 personai,
2.2. 01.04.2012. līdz 30.06.2012. – 1 personai,
2.3. 01.05.2012. līdz 31.07.2012. – 2 personām,
2.4. 01.05.2012. līdz 31.10.2012. – 1 personai.
2.5. 01.05.2012. līdz 30.04.2013. – 1 personai
3. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:
3.1. 01.04.2012. līdz 31.03.2013. – 1 personai
4. Piešķirt GMI pabalstu no:
4.1. 01.04.2012. līdz 30.06.2012. – 1 personai Ls 40,00 mēnesī ,
4.2. 01.05.2012. līdz 31.05.2012. – 1 ģimenei un 2 personām Ls 191,33 mēnesī(kopā),
4.3. 01.05.2012. līdz 31.07.2012. – 3 ģimenēm un 2 personām Ls 537,00 mēnesī(kopā)
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai personām Ls 390,00 apmērā.
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.
7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.
8. Piešķirt materiālo pabalstu 1 personai Ls 200,00 apmērā.
9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 3 personām Ls 75,00 apmērā.
10. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 3 personām.
2. §
Par zemes gabalu iznomāšanu

A.Leons
1. Rugāju novada domē 2012.gada 2.maijā saņemts R. C., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0455 – 0.2 ha platībā, pamatojoties uz
1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko
palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk
kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 14.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. C., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0455 - 0,2 ha platībā iznomāšanu.
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. Rugāju novada domē 2012.gada 2.maijā saņemts A. C., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0067 – 0,7 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0108 - 1,6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0229 - 2,3 ha platībā
un 3864 010 0343- 1,4 ha platībā. Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā
kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības,, 2007.gada
30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku
apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās
vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko
jautājumu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. C., [..], par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem: 3864 004 0108 - 1,6 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (1.pielikums), 3864 010 0229 - 2,3 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kadastra kartes (2.pielikums) un 3864 010 0343 - 1,4 ha platībā
iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kadastra kartes (3.pielikums), kas ir šī
lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. Rugāju novada domē 2012.gada 3.maijā saņemts U. D., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0028 – 5,0 ha platībā, pamatojoties uz
1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko
palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk
kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 14.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar U. D., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 011 0028 – 5,0 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna
pagasta kadastra kartes (4. 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.

4. Rugāju novada domē 2012.gada 11.aprīlī saņemts A. D., [..], pilnvarotās personas A. B.
iesniegums (pielikumā) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0407 –
5,68 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0421 – 1,86 ha platībā.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka,
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada
14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. D., [..], par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 3864 006 0407 – 5,68 ha platībā un 3864 006 0421 - 1,86 ha platībā iznomāšanu
saskaņā ar izkopējumiem no Lazdukalna pag. kadastra kartes (5. un 6.pielikums), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
3. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
A.Leons
Rugāju novada domē 2012.gada 9.maijā saņemts V. O., [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam, kadastra apzīmējums 3874 005 0019 1.26
ha platībā.
Zemes gabalam ar kadastra Nr. 3874 005 0019 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr. 3874 005 0019 nostiprinātas V. O. 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 īpašnieks, 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 2012.gada
14.maija Saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Zemes gabalam, kadastra apzīmējums 3874 005 0019 1.26 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
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 vienību atdalīšanu
A.Leons
1. Rugāju novada domē 2012.gada 27.aprīlī saņemts S. N., [..], iesniegums (pielikumā) par zemes
īpašuma sadalīšanu, pamatojoties uz 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, 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 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 un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. No nekustamā īpašuma „Purpuri", kadastra Nr. 3874 019 0076, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3874 016 0117 - 2,2 ha platībā.
1.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 016 0117 piešķirt nosaukumu „Purpurīši
1".

1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0117 noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
2. Rugāju novada domē 2012.gada 7.maijā saņemts A. M. [..], iesniegums (pielikumā) ar lūgumu
atdalīt zemes gabalu ar kadastra numuru 3864 002 0133 - 12,8 ha platībā, pamatojoties uz LR
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; 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.gada20.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 un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 14. maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. No nekustamā īpašuma „ Līči", kadastra Nr. 3864 004 0041, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 002 0133 - 12,8 ha platībā.
2.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3864 002 0133 piešķirt nosaukumu „Līči - 1".
2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0133 noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju
novada Rugāju pagastā
A.Leons
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,
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 6.marta likuma "Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 46.pantu, kurš nosaka, ka nekustamo īpašumu, 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 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi", 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas
sistēmas noteikumi" 2.8., 2.9. un 31.3.punktiem, kuri nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta,
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un lēmumam par
adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai vienībai – izkopējumu no teritorijas
plānojuma vai detaļplānojumu, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas
lietas un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2. un 23.2.
punktiem, kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts
zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas
plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai, 2012.gada 14.maija Saimniecisko
jautājumu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Metrum" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Viļumene 1", Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
2. Zemes īpašuma „Viļumene 1" zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0232 kopplatībā
20,9 ha sadalīt divos zemes gabalos:
2.1. Zemes gabals Nr.1 ar platību 14,1 ha,
2.2. Zemes gabals Nr.2 ar platību 6,8 ha.
3. Zemes gabalam Nr.2 ar platību 6,8 ha:
3.1. piešķirt nosaukumu –„Ābeļkalni",
3.2. piešķirt adresi - „Ābeļkalni", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV- 4570.
3.3. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)
4. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 14,1 ha:

4.1. atstāt nosaukumu –„Viļumene 1",
4.2. noteikt lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201)
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).
[..]
6. §
Par nekustamā īpašuma „Blīgznājs" izsoles rezultātu apstiprināšanu
R.Krēmere
Izskatot Rugāju novada pašvaldība Izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam pievienotos
dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Blīgznājs" (kadastra Nr.
3864 008 0250) izsoli. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta
otro daļu, kura nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina
ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paredzēto maksājumu nokārtošanas, Rugāju novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Blīgznājs" (kadastra Nr. 3864 008 0250) Lazdukalna pagasts, Rugāju novads
izsoles noteikumu, kuri apstiprināti 2012.gada 26.janvārī, (protokola Nr.2. 8.§.) 7.1.punktu, kurš
nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Rugāju novada dome tuvākajā sēdē pēc pirkuma maksas
samaksas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas un Finanšu komitejas 2012.gada 14.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Blīgznājs" (kadastra Nr. 3864 008 0250) Lazdukalna pagasts,
Rugāju novads, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju SIA „ANIDAX", reģ. Nr.
40003599349, Druvienas iela 17-27, Rīga, LV-1079, kas izsolē nosolījis augstāko cenu LVL
3242.50 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit divi lati un 50 santīmi).
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 nekustamā īpašuma „Sfagni" izsoles rezultātu apstiprināšanu
R.Krēmere
Izskatot Rugāju novada pašvaldība domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sfagni"

(kadastra Nr. 3864 001 0169) izsoli. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paredzēto maksājumu nokārtošanas, Rugāju
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sfagni" (kadastra Nr. 3864 001 0169) Lazdukalna pagasts,
Rugāju novads izsoles noteikumu, kuri apstiprināti 2012.gada 26.janvārī, (protokola Nr.2. 9.§.)
7.1.punktu, kurš nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Rugāju novada dome tuvākajā sēdē pēc
pirkuma maksas samaksas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas un Finanšu komitejas
2012.gada 14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sfagni" (kadastra Nr. 3864 001 0169) Lazdukalna pagasts,
Rugāju novads, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju SIA „Breinijs", reģ. Nr.
55403011441, Smilšu iela 28A, Viesīte, Viesītes novads, kas izsolē nosolījis augstāko cenu LVL
4652.50 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit divi lati un 50 santīmi).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
8. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
R.Krēmere
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14. punkta e)
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, saskaņā ar "Atkritumu
apsaimniekošanas likuma" 39.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu
radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz
saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu;
Ņemot vērā saistošo noteikumu Nr.2/2011 "Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā"
7.2.punktu, kas paredz Rugāju novada domei ar lēmumu apstiprināt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu, kuru veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītas
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā un izgāztuvēs;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Līdz ar to maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido maksa par atkritumu savākšanu un
transportēšanu Ls 5,65 par m3, atkritumu noglabāšanas izmaksas poligonā Ls 4,15 par m3, dabas
resursu nodoklis Ls 1,40 par m3, kopā Ls 11,20 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu. Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada
14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – 2 deputāti: Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu Ls 11,20 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju
novadā ar 2012.gada 1.jūniju.
2. 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 finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes
„Taureņu vasara" bērniem ar īpašām vajadzībām
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 14.maijā saņemts nometnes „Taureņu vasara" vadītājas Līgas
Kravales iesniegums (pielikumā) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Ls 450,00 (četri simti
piecdesmit lati) apmērā nometnei „Taureņu vasara", kas notiks no šī gada 12. līdz 22.jūnijam.
Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu nometnes dalības maksu divdesmit pieciem Rugāju
novada bērniem ar īpašām vajadzībām un algu auklītei. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"
21. panta 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,
likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības
budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada
14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu Latvijas Bērnu Fonda finansētajai bērnu nometnei "Taureņu vasara"
Rugāju novada 25 bērniem ar īpašām vajadzībām – kopējā summa Ls 450,0 (četri simti piecdesmit
lati).
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetā „Neparedzēto izdevumu
fondā" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada budžetā.
10. §
Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 2.aprīlī saņemts G. B. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu pārbaudīt
nepareizi aprēķinātos komunālos maksājumus par dzīvokli Skolas ielā 6 – 18, Rugājos, Rugāju
pag., Rugāju nov. G.B. norāda, ka laika posmā par kuru tika aprēķināt komunālo maksājumu parāds
dzīvoklī neviens nedzīvoja.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka komunālo maksājumu parāds
par dzīvokli Skolas ielā 6 – 18, Rugājos, Rugāju pag., Rugāju nov. ir Ls 38,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības un Finanšu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Dzēst komunālo maksājumu parādu Ls 38,00 (trīsdesmit astoņi lati 00 santīmi) apmērā par dzīvokli
Skolas ielā 6 – 18, Rugājos, Rugāju pag., Rugāju nov.
11. §
Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā
R.Krēmere
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 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, saskaņā ar Rugāju novada domes 18.03.2010. noteikumu
„Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums" 1.4. punktu, kas
nosaka, ka amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un izmaiņas tiek
noteiktas ar domes lēmumu, Finanšu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas amata vienību sarakstā:
1. Izveidot amata vienību automobiļa vadītājs (profesijas kods 8322 01) – 0,50 amata vienības.
2. Noteikt vadītāja amatalgas likmi mēnesī Ls 180.00 (viens simts astoņdesmit lati).
12. §
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
R.Krēmere
Rugāju novada domē 2012.gada 2.maijā saņemts SIA "TAXUD", reģ. Nr. 50003777701, 2012.gada
28.aprīļa iesniegums ar lūgumu izteikt viedokli par pašvaldības lēmumu attiecībā uz nekustamā
īpašumu Kurmenes ielā 44, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov. iegādi, iesniegumam pievienots
2012.gada 5.februārī noslēgtais Nekustamā īpašuma pirkuma līgums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 18.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, 78.panta
pirmo daļu, kura nosaka, ka pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru
kabinets un 2010.gada 28. septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.919
"Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"
3.punktu, kurš nosaka, vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai
pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto)
teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas
pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās
pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas
pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
un Finanšu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kurmenes ielā 44, Rugāji, Rugāju pagasts,
Rugāju novads, kuru pārdod SIA „TAXUD", juridiskā adrese: Avotu iela 1, Rīga, LV-1011, pircējam

Inesei Bīnemanei, adrese: Avotu iela 10, Ozilnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018,
par LVL 4900.00 (četri tūkstoši deviņi simti latu un 00 santīmu).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
13. §
Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā
R.Krēmere, M.Paidere
Izskatot Anitas Evertes 2012.gada 2.aprīļa iesniegumu (pielikumā) ar lūgumu atbrīvot no
Privatizācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, Ēvalda Stērnieka 2012.gada 14.maija
iesniegumu (pielikumā) ar lūgumu atbrīvot no Privatizācijas komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, ņemot vērā Finanšu komitejas
2012.gada 14.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards
Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmajai
daļai Sandra Kapteine nepiedalās lēmuma pieņemšanā,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Anitu Everti, no Rugāju novada pašvaldības Privatizācijas komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas ar 2012.gada 18.maiju.
2. Atbrīvot Ēvaldu Stērnieku, no Rugāju novada pašvaldības Privatizācijas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas ar 2012.gada 18.maiju.
3. Ievēlēt Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti Sandru Kapteini Rugāju novada pašvaldības
Privatizācijas komisijas sastāvā, pienākumus sākt pildīt ar 2012.gada 21.maiju.
4. Ievēlēt Būvvaldes vadītāju Andreju Stepānu Rugāju novada pašvaldības Privatizācijas komisijas
sastāvā, pienākumus sākt pildīt ar 2012.gada 21.maiju.
14. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par ikmēneša pabalsta
piešķiršanu" (protokols Nr.7, 6. §)

R.Krēmere

Izskatot Ē. S., [..], 14.05.2012. iesniegumu (pielikumā) ar lūgumu pārskatīt viņa 19.marta
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
2012.gada 19.aprīļa Rugāju novada dome pieņēma lēmumu „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu"
(protokols Nr.7, 6. §), nosakot pabalsta izmaksas termiņu no 2012.gada maija līdz 2012.gada
decembrim. Ņemot vērā to, ka Ē. S. iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu iesniedza 2012.gada
19.martā un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas 2011.gada 27.decembra lēmumu Nr. 34-2011-1905, ar kuru Ē. S. invalidāte
noteikta no 27.12.2011. līdz 26.12.2012.
Saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma" 15.1panta pirmo
daļu, kura nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā ir
personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona
padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldība.
Augstāk minētā panta otrā daļa paredz, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās
personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona sasniegusi vai ne vēlāk kā
piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām" rodas
tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu, kā arī pamatojoties uz šī paša likuma 15.1 panta
otrās daļas 2. un 3.punktiem, kuri nosaka, ka pabalstu piešķir personai, kura nav uzskatāma par
darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot
zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas
zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja
attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos
un Finanšu komitejas 2012.gada 14.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita
Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra
Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2012.gada 19.aprīļa Rugāju novada domes lēmumu „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu"
(protokols Nr.7, 6. §), 3.punktu izsakot šādā redakcijā:
„3. Noteikt pabalsta izmaksas termiņu no 2012.gada 19.marta līdz 2012.gada 26.decembrim".
2. Lēmums stājas spēkā ar tā aprakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
15. §
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
R.Krēmere

1. Rugāju novada domē saņemts N. N. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu atsavināt par nosacīto
cenu zemes gabalu „Purpurīši", kadastra apzīmējums 3874 016 0079.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma 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.
2011.gada 26.maijā noslēgts zemes nomas līgums ar N. N., [..], par zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 3874 016 0079 nomu. Ar 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (Protokols Nr.7, 24.§.)
tika nolemts minēto zemes gabalu atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura fiziskajām
vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. Ar minēto lēmumu tika
izbeigtas lietošanas tiesības N. N. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0079.
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. 2012.gada 17.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA
„Dzieti" Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Purpurīši" (kadastra Nr. 3874 016
0079) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Purpurīši" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1
300 (viens tūkstotis trīs simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 80.00 (astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 1 380 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Ņemot vērā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 41.panta otro daļu, kura nosaka, ka
ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem,
tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās daļas nosacījumus. Savukārt minētā
likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu,
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.
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, un
nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti" atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 14.maija
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Purpurīši" ar kadastra Nr. 3874 016 0079, kas atrodas Rugāju
novada Rugāju pagastā.
1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1 380 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit
lati un 00 santīmu).
1.3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati. Nomaksas termiņš 1 (viens) gads pēc pirkuma līguma
parakstīšanas.
2. Rugāju novada domē tika saņemts E. S. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu atsavināt par nosacīto
cenu zemes gabalu „Smalciena", kadastra apzīmējums 3874 003 0040046.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma 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.
2010.gada 24.augustā noslēgts zemes nomas līgums ar E. S., [..], par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 3874 003 0040046 nomu. Ar 2009.gada 16.marta sēdes lēmumu (Protokols Nr.4, 3.§.)
tika nolemts minēto zemes gabalu atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura fiziskajām
vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. Ar minēto lēmumu tika
izbeigtas lietošanas tiesības E. S. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0040046.
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. 2012.gada 17.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA
„Dzieti" Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Smalciena" (kadastra Nr. 3874 003
0040046) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Smalciena" tirgus vērtība tika noteikta Ls
450 (četri simti piecdesmit latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 80.00 (astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 530 (pieci simti trīsdesmit lati un 00 santīmu).
Ņemot vērā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 41.panta otro daļu, kura nosaka, ka
ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem,
tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās daļas nosacījumus. Savukārt minētā
likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu,
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.
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, un
nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti" atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 12.marta
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Smalciena" ar kadastra Nr. 3874 003 0040046, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā.
2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 530 (pieci simti trīsdesmit lati un 00 santīmu).
2.3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati. Nomaksas termiņš 1 (viens) gads pēc pirkuma līguma
parakstīšanas.
3. Rugāju novada domē tika saņemts A. Z. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu atsavināt par nosacīto
cenu zemes gabalu „Upesmaliņa 2", kadastra apzīmējums 3874 003 0033.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma 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.
2011.gada 24.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums ar A. Z., personas kods [..], par zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 3874 003 0033 nomu. Ar 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (Protokols Nr.12,
3.§.) tika nolemts minēto zemes gabalu atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura
fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. Ar minēto
lēmumu tika izbeigtas lietošanas tiesības A. Z. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 003
0033.
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. 2012.gada 17.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA
„Dzieti" Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Upesmaliņa 2" (kadastra Nr. 3874
003 0033) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Upesmaliņa" tirgus vērtība tika noteikta

Ls 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 80.00 (astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 3580 (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Ņemot vērā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 41.panta otro daļu, kura nosaka, ka
ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem,
tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās daļas nosacījumus. Savukārt minētā
likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu,
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.
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, un
nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti" atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 12.marta
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
3.1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Upesmaliņa 2" ar kadastra Nr. 3874 003 0033, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā.
3.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 3 580 (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati
un 00 santīmu).
3.3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati. Nomaksas termiņš 1 (viens) gads pēc pirkuma līguma
parakstīšanas.
4. Rugāju novada domē tika saņemts A. J. iesniegums (pielikumā) ar lūgumu atsavināt par nosacīto
cenu zemes gabalu „Valis 1", kadastra apzīmējums 3874 012 0371.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma 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.
2009.gada 29.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums ar A. J., [..], par zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0371 nomu. Ar 2009.gada 16.marta sēdes lēmumu (Protokols Nr.4, 3.§.) tika
nolemts minēto zemes gabalu atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura fiziskajām vai

juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. Ar minēto lēmumu tika
izbeigtas lietošanas tiesības A. J. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0371.
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. 2012.gada 17.maijanekustamā īpašuma vērtētājs SIA
„Dzieti" Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Valis 1" (kadastra Nr. 3874 012
0371) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Valis 1" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1 700
(viens tūkstotis septiņi simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
sastāda Ls 80.00 (astoņdesmit lati un 00 santīmu).
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 1 780 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit latu un 00 santīmu).
Ņemot vērā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 41.panta otro daļu, kura nosaka, ka
ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem,
tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās daļas nosacījumus. Savukārt minētā
likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu,
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.
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, un
nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti" atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 12.marta
atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
4.1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Valis 1" ar kadastra Nr. 3874 012 0371, kas atrodas Rugāju
novada Rugāju pagastā.
4.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 1 780 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit
latu un 00 santīmu).
4.3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati. Nomaksas termiņš 1 (viens) gads pēc pirkuma līguma
parakstīšanas.
16. §
Par mājas Skolas ielā 8, Rugājos pārvaldīšanas tiesību nodošanu

A.Leons, R.Krēmere
Pamatojoties uz Valijas Ločmeles, [..], juridiskā adrese: Skolas iela 8-9, Rugāji, Rugāju pagasts,
Rugāju novads 15.05.2012. iesniegto iesniegumu (pielikumā) par daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā
8, Rugājos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu, un pielikumā pievienoti (Valijas Ločmeles nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 8 dzīvokļu īpašnieku
29.04.2012. kopsapulces protokola Nr.1 kopija, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līguma 29.04.2012. kopija, apliecība par profesionālās pilnveides izglītību PA Nr.083660 kopija,)
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,
atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 8, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
pārvaldīšanas tiesības pilnvarotai personai Valijai Ločmelei, [..].
2. Divu mēnešu laikā sagatavot un parakstīt dzīvojamās mājas Skolas ielā 8, Rugāji, Rugāju
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).
[..]
17. §
Par naudas līdzekļu piešķiršanu
R.Krēmere, I.Feldmane
Izskatot Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes iesniegumu (pielikumā) ar lūgumu
piešķirt papildus finansējumu Rugāju novada vidusskolas bērnudārza korpusa teritorijas
rekonstrukcijas darbiem – zālāja līdzināšanai, atjaunošanai, celiņu ierīkošanai, rotaļu laukuma
inventāra iegādei, teritorijas apzaļumošanai Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 21.
panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības
budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2012.gada
14.maija atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Juris
Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
PRET– nav,
ATTURAS – nav,
atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmajai
daļai Inese Feldmane nepiedalās lēmuma pieņemšanā,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas līdzekļus Rugāju novada vidusskolas bērnudārza korpusa teritorijas
rekonstrukcijas darbiem Ls 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada domes Finanšu nodaļas vadītājas p.i.
Ilgonai Šaicānei un Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei Feldmanei.

