
2013.07.18., (protokols Nr.10). 

Rugāju novada domes 18.07.2013. sēdes lēmumi (protokols Nr.10)

Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu 
piešķiršanu.
2. Par pašvaldības zemes nomu.
3. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu.
4. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012. gada 17. maija sēdes lēmumā „Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu".
5. Par nekustamā īpašuma „Margrietiņas" sadalīšanu.
6. Par projekta „Rotaļu laukuma „Sienāzītis" izveide Saipetniekos" atbalstīšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds".
8. Par pakalpojumu maksas noteikšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 24.01.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada 
budžetu""apstiprināšanu.
10. Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā.
11. Par amatalgas noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izpilddirektoram.
12. Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izpilddirektoram.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
O.Loseva, I.Feldmane

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 ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 
11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese 
Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, 
Valdis Ančs,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu:

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=897:20130718-protokols-nr10&catid=123:domle&Itemid=136
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1.1. no 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 37 ģimenēm;
1.2. no 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 4 ģimenēm;
1.3. no 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 4 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu:

2.1. no 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 11 personām;
2.2. no 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 5 personām;
2.3. no 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 1 personai;
2.4. no 01.06.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 3 ģimenēm.
4. Piešķirt GMI pabalstu no 01.07.2013. līdz 30.09.2013. - 2 ģimenēm Ls 196,22 mēnesī.
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 6 personām Ls 237,00 apmērā.
6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
7. Piešķirt materiālo pabalstu 4 personām Ls 65,00 apmērā
8. Piešķirt pabalstu 2 personām par sabiedriski derīgo darbu veikšanu.
9. Atteikt GMI pabalstu 1 personai.
10. Piešķirt pabalstu mācību līdzekļu un piederumu iegādei Ls 10.00 apmērā katram Rugāju novada
vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas bērnam, kurš apgūst piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu un katram 1-12.klašu skolēnam.

2. §
Par pašvaldības zemes nomu

A.Leons

1. Rugāju novada domē 10.07.2013. saņemts A. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 1,6 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums derīguma termiņš A. B. ir beidzies 03.08.2012.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 016 0166 – 1,6 ha iznomāšanu.



1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 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 10.07.2013. saņemts A. R. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0137– 2,46 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. R. beidzies 2012.10.05.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.R. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 3874 011 0137– 2,46 ha iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

3. Izskatot A. R. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013, Nr.301) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0202– 1,1 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. R. beidzies 2012.10.05.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 



deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.R. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 011 0202 – 1,1 ha iznomāšanu.
3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 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. Izskatot A. D. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.308) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0018 – 2,0 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. D. beidzies 2012.07.10.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. D. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0018 – 2,0 ha iznomāšanu.
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 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.

5. Izskatot A. L. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013. , Nr.312) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 004 0311– 1,8 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. L. beidzies 2012.06.29.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 



(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. L. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0311 – 1,8 ha iznomāšanu.
5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

6. Izskatot A.B. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.310) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 017 0017 – 10,0 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. B. beidzies 03.08.2012.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 017 0017– 10,0 ha iznomāšanu.
6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.



6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

7. Izskatot A. Z. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.304) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0100 – 5,4 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums A. Z. beidzies 2012.07.03.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.Z. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0100– 5,4 ha iznomāšanu.
7.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
7.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
7.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

8. Izskatot G.B. (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.311) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0471– 0,4 ha platībā. Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
tiešsaistes sistēmas datiem Rugāju novada dome konstatē:
1) 2003.05.29. lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā,
2) 2007.04.19. pašvaldības lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
3) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līguma beidzies 2012.07.03.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 



ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0471– 0,4 ha iznomāšanu.
8.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
8.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
8.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

9. Izskatot G. K. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013 , Nr.299) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0191 – 3,2 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums L. K. beidzies 2012.08.21.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. K. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0191– 3,2ha iznomāšanu.
9.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
9.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
9.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

10. Izskatot L. Š. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013. , Nr.306) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0304 – 2,6 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums L. Š. beidzies 2012.07.03.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 



2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

10.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. Š. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 019 0304 – 2,6 ha iznomāšanu.
10.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
10.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
10.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

11. Izskatot M. L. iesniegumu (iereģistrēts 16.07.2013., Nr.324) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3864 010 0122 – 2,5 ha platībā un 3864 010 0198 - 8,7 ha platībā. Rugāju 
novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums M. L. beidzies 2012.11.25.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

11.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. L. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 010 0122 – 2,5 ha un 3864 010 0198 – 8,7 ha iznomāšanu.
11.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
11.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
11.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.



12. Izskatot T. M.-G. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.296) ar lūgumu iznomāt zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0082– 4,86 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums T. M.-G. beidzies 2012.07.03.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

12.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar T. M.-G. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 003 0082– 4,86 ha iznomāšanu.
12.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
12.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
12.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

13. Izskatot P. K. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.298) par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 009 0131– 5,0 ha platībā nomu. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums P. K. beidzies 2012.08.21.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



13.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar P. K. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 009 0131– 5ha iznomāšanu.
13.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
13.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
13.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

14. Izskatot S. Z. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.307) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0188– 0,9 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums S. Z. beidzies 2012.07.10.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

14.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar S.Z. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0188 – 0,9 ha iznomāšanu.
14.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
14.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
14.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

15. Izskatot S. Z. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.297) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3874 018 0190 – 4 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums S. Z. beidzies 2012.07.10.;
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101);
3) nepieciešams pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu zemes vienības daļai 3874 018 0190 – 
4,0 ha paltībā.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 



personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

15.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar S. Z. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0190 – 4ha iznomāšanu.
15.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
15.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
15.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

16. Izskatot T. B. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.303) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0422 – 0,16 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums T. B. beidzies 2012.06.29.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

16.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar T. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0422 – 0,16 ha iznomāšanu.
16.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
16.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
16.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.



17. Izskatot D. V. iesniegumu (iereģistrēts 16.07.2013., Nr.326) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 006 0275– 2,0 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums D. V. beidzies 2012.07.03.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

17.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. V. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 006 0275– 2,0 ha iznomāšanu.
17.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
17.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
17.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

18. Izskatot V. J. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.302) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0358 – 6,0 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums V.J. beidzies 2012.07.02.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101);
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi publiskas personas 
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 2013.gada 11.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



18.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. J. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0358– 6,0 ha iznomāšanu.
18.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
18.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
18.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

19. Izskatot Ņ. D. iesniegumu (iereģistrēts 10.07.2013., Nr.305) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0305 – 3,5 ha platībā. Rugāju novada dome konstatē:
1) iepriekšējais lauku apvidus zemes nomas līgums Ņ. D. beidzies 2012.07.03.
2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ir 
pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 
(0101);
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas 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 2013.gada 11.jūlija atzinumu,atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

19.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ņ. D. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 019 0305– 3,5 ha iznomāšanu.
19.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
19.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
19.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

20. Izskatot P. S. iesniegumu (iereģistrēts 09.07.2013., Nr.285) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 018 0189 – 1,60 ha platībā.
Pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas tiešsaistes sistēmas datiem un izvērtējot domes 
rīcībā esošo informāciju Rugāju novada dome konstatē:
1) zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme;
2) zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM (0101).
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
paredz, 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 publiskas personas zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka 
neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 



personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos 
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

20.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar P. S. par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0189 – 1,60 ha iznomāšanu.
20.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
20.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
20.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

3. §
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu

S.Kapteine

Rugāju novada domē (turpmāk tekstā - Dome) 11.07.2013. saņemts Andra Leona iesniegums ar 
lūgumu mainīt lietošanas mērķi zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0433 – 22.45 ha 
platībā un 3864 002 0071 – 8.6 ha platībā no lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi.
Dome ir iepazinusies ar Andra Leona iesniegumu. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
tiešsaistes sistēmas datiem, lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas datiem.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai 
likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes vienībai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.7. Lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš 
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV 
nodaļā minētajām prasībām, Saimniecisko jautājumu komitejas 11.07.2013. atzinumu, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, 
Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs, PRET – nav,

ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās Andris Leons, Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3864 006 0433, 22,45 ha platībā, lietošanas mērķi 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" (NĪLM kods 0201).
2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3864 002 0071, 8,6 ha platībā, lietošanas mērķi 
„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" (NĪLM kods 0201).



4. §
Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012. gada 17. maija sēdes lēmumā

„Par nekustamo īpašumu atsavināšanu"
A.Leons

Ņemot vērā to, ka Rugāju novada domes 2012. gada 17. maija sēdes lēmums (protokols Nr.8, 15.§. 
3.punkts) par nekustamā īpašuma „Upesmaliņa 2" atsavināšanu satur acīmredzamu pārrakstīšanās 
kļūdu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, 
kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas 
pārrakstīšanas kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību un Saimniecisko jautājumu komitejas 
11.07.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, 
Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,
Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Labot Rugāju novada domes 2012. gada 17. maija sēdes lēmumā „Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu" zemes gabala „Upmaliņa 2'' kadastra apzīmējumu no 3874 003 0033 uz 3874 001 
0033.

5. §
Par nekustamā īpašuma „Margrietiņas" sadalīšanu

A.Leons

Rugāju novada domē saņemts A. J. iesniegums ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0116 no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3864 008 0116.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3864 008 0116 atrodas A. J. īpašumā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0116 piešķirta adrese: Liepu iela 25, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, 
Rugāju novads;
2) Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, A. J., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju - saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, uz LR 



2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.daļu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris
Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. No nekustamā īpašuma „Margrietiņas", kadastra Nr. 3864 008 0116, atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0116.
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0116 piešķirt nosaukumu 
„Liepukalns".
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0116 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

6. §
Par projekta „Rotaļu laukuma „Sienāzītis" izveide Saipetniekos" atbalstīšanu

un līdzfinansējuma nodrošināšanu
S.Kapteine

Rugāju novada domē 11.07.2013. saņemts Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" valdes 
priekšsēdētājas Marutas Paideres iesniegums ar lūgumu atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības 
„Saulīte" sagatavoto projektu iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 
projekta „Rotaļu laukuma „Sienāzītis" izveide Saipetniekos" kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 
Ls 2500,00 un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām - Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt
pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus; Biedrības 
„Balvu rajona partnerība" paziņojumu, ka izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai; MK 2011.gada 4.oktobra 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 
pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā" un Finanšu komitejas sēdes 11.07.2013. atzinumu atklāti balsojot: 



PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Arnolds 
Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā" 11. panta pirmo daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Maruta Paidere,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte" sagatavoto projektu „Rotaļu laukuma 
„Sienāzītis" izveide Saipetniekos" iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411.pasākumā 
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413.pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā".
2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 
250,00 Ls.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 
budžetā plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības budžetā.

7. §
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds"

A.Leons

Rugāju novada domē 08.07.2013. saņemts nodibinājuma „Kokneses fonds" valdes priekšsēdētājas 
Valdas Auziņas aicinājums ar lūgumu atbalstīt 38 Latvijas Ozolu godasardzes izveidošanu 
Likteņdārzā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kurš nosaka, ka 
Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome
ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu 
finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, un, ņemot vērā Finanšu komitejas 
11.07.2013. sēdes atzinumu:
1) domes priekšsēdētājas lūdz nobalsot par Ls 300.00 piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses 
fonds", atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Olita Loseva, 
Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs , Arnolds Zizlāns,
2) domes priekšsēdētāja lūdz nobalsot par Ls 200.00 piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds",
atklāti balsojot: PAR – 3 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Andris Leons,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza īstenotājam - 
nodibinājumam „Kokneses fonds" (reģistrācijas numurs 40008092535) Ls 300.00 (trīs simti latu) 
apmērā 38 Latvijas Ozolu godasardzes izveidošanu Likteņdārzā.
2. Finansējumu piešķirt no 2013.gada budžeta izdevumu sadaļas 08.620 „Pārējie sporta un kultūras 
pasākumi".
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada domes galvenajai grāmatvedei Ilgonai 
Šaicānei.



8. §
Par pakalpojumu maksas noteikšanu

S.Kapteine

Rugāju novada domē 11.07.2013. saņemts Saimnieciskās nodaļas vadītāja Jāņa Ločmeļa iesniegums
par maksas noteikšanu pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14. punkta „g" apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav 
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem 
un, ņemot vērā Finanšu komitejas 11.07.2013. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti:
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds 
Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. par pašvaldības traktortehnikas izmantošanu:
1.1.1. traktors MTZ 80 (valsts reģistrācijas Nr.T5536LD) - Ls 10,00/stundā;
1.1.2. traktors MTZ 1025 (valsts reģistrācijas Nr.T6932LM – Ls 15,00/stundā;
1.1.3. traktors MTZ 1025 (valsts reģistrācijas Nr. T8436LM) – Ls 15,00/stundā;
1.1.4. ekskavators Hidromex (valsts reģistrācijas Nr.L7939LT) - Ls 15,00/ stundā;

1.2. par darbu veikšanu:
1.2.1. kanalizācijas akas sūknēšana – Ls 10,00;
1.2.2. tualetes sūknēšana – Ls 15,00;
1.2.3. grāvju rakšana – Ls 1,00/metrs;
1.2.4. papildus 1.2.1., 1.2.2. un 1.2.3. punktā minētajām pakalpojumu maksām, noteikt maksu Ls 
0,50/km.

2. Pakalpojuma maksas izcenojumiem piemērojama spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) likme.

3. Noteikt, ka maksas pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rugāju novada domes 19.11.2009. lēmuma „Par 
maksas pakalpojumu noteikšanu" (Protokols Nr.11, 13.§) 4. -7.punkts un Rugāju novada domes 
17.06.2010. lēmums „Par grozījumiem un papildinājumiem Rugāju novada domes 19.11.2009. 
sēdes lēmumā Nr.13 (prot.Nr.11) „Par maksas pakalpojumiem"(protokols Nr. 8, 14. §).

9. §
Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 24.01.2013.

saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada
budžetu""apstiprināšanu

S.Kapteine, D.Tutiņa



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldību
budžetiem" 30.pantu, kas nosaka, ka Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" 
un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, samazināt vai palielināt
uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, atklāti balsojot: PAR – 9 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2013 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Par 
Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu"".
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.

10. §
Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 
amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par pašvaldības 
domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, 
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam 
izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem 
kandidātiem, 68.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome 
ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu
un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 9 deputāti: 
Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta 
Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Iecelt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora amatā Dainu Tutiņu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11. §
Par amatalgas noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izpilddirektoram

S.Kapteine



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt 
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības 
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Rugāju novada domes 
18.03.2010. noteikumu „Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums"
6.3. punktu, kas nosaka, ka darbinieku amatalgas ir piesaistītas procentuāli pie novada domes 
priekšsēdētāja amatalgas, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, 
Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, 
Olita Loseva,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Noteikt izpilddirektora amatalgu 90% apmērā no novada domes priekšsēdētājas amatalgas.

12. §
Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izpilddirektoram

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 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,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris 
Leons, Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Valdis Ančs, Olita Loseva,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai Tutiņai ir paraksta tiesības.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.


