
15.12.2011., (protokols Nr.20). 

Darba kārtība:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu 
piešķiršanu. 

2. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adreses piešķiršanu. 
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
4. Par zemes gabalu iznomāšanu. 
5. Par platību precizēšanu. 
6. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 
7. Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā „Par pašvaldībai 

piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem" (prototkols Nr.6, 5.&). 
8. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.11/2011 

„Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu"" apstiprināšanu. 

9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
10.Par tālruņa ikmēneša sarunu izmaksu limitu noteikšanu. 
11.Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" Rugāju novada domes kapitāla daļu 

pārdošanu 

Par domes lēmumua papildināšanu

Saistošie noteikumi Nr.11.2011.

Pamatbudzeta izdevumi 2.pielikums saistosajiem noteikumiem

Pamatbudzeta ieņēmumi 1.pielikums saistosajiem noteikumiem

 

 

Vārds tiek dots Veselības aprūpes fonda valdes priekšsēdētājam, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības" valdes loceklim Marģeram Zeitmanim.

M. Zeitmanis atgādina, ka septembra sākumā Gulbenes, Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas 
novada pašvaldības apstiprināja jaunu valdi kā krīzes vadības komandu Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībai, kurai tika dots uzdevums izstrādāt slimnīcu attīstības plānu, kas nodrošina apvienības 
turpmāku pastāvēšanu un attīstību.

M. Zeitmanis norāda, ka kopš septembra, kad darbu sāka krīzes vadības komanda, izstrādāta un 
realizēta Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības restrukturizācija, lai izslēgtu abu slimnīcu darbā 
dublējošās funkcijas un optimizētu slimnīcu darbu, saglabājot medicīniskās aprūpes pieejamību 
reģionu iedzīvotājiem. Kopš 2011.gada 1.novembra Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība strādā 
atbilstoši jaunajam darbības modelim, saglabājot abās slimnīcās ambulatoro medicīnas pakalpojumu
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sniegšanu, Balvos – neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ar uzņemšanas nodaļas darbu 
24 stundas diennaktī, bet Gulbenē - dienas stacionāru, plānveida operāciju nodrošināšanu.

Rugāju novada dome ir viena no SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" kapitāla daļu 
turētājām. M. Zeitmanis norāda, ja Rugāju novada dome pieņems pozitīvu lēmumu par kapitāla daļu
pārdošanu - medicīniskās aprūpes pieejamība novada iedzīvotājiem nemainīsies.

1. §

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI

un dažādu pabalstu piešķiršanu

S.Kapteine, R.Krēmere

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 12.12.2011. atzinumu, atklāti

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.11.2011. līdz 30.04.2012. – 5 ģimenēm,

1.2. 01.12.2011. līdz 31.05.2012. – 13 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.12.2011. līdz 31.05.2012. – 4 personām,

2.2. 01.12.2011. līdz 30.11.2012. – 2 personām,

2.3. 01.11.2011. līdz 30. 04.2012. – 3 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.12.2011. līdz 31.05.2012. – 2 ģimenēm,

3.2. 01.11.2011. līdz 30.04.2012. – 1 ģimenei.

4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:

4.1. 01.11.2011. līdz 31.10.2012. – 1 personai,



4.2. 01.12.2011. līdz 30.11.2012. – 2 personām.

5. Piešķirt GMI pabalstu no:

5.1. 01.11.2011. līdz 30.11.2011. – 1 ģimenei Ls 169.78 mēnesī,

5.2. 01.12.2011. līdz 31.12.2011. – 5 ģimenēm un 6 personām Ls 715.27 mēnesī (kopā).

6. Atmaksāt ārstēšanās izdevumus 5 personām Ls 145.00 apmērā.

7. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 1 personai Ls 25.00 apmērā.

8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 personai Ls 50.00 apmērā.

9. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 40.00 apmērā.

10. Piešķirt Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem Ziemassvētku saldumu paciņas.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine informē par komitejas 
sēdē apspriestajiem priekšlikumiem rūpīgāk izvērtēt kritērijus GMI pabalsta piešķiršanai.

2. §

Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adreses piešķiršanu

A.Leons

1. Izskatot S. R., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 1.decembrī, Nr. 481/2-4) ar 
lūgumu piešķirt būvei ar kadastra Nr. 3874 007 0044 015, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr.3874 007 0044, adresi „Silarozes 1", pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. punktu, 
kas nosaka, ka adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai 
darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 10. punktu, kurš nosaka, ka, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt adresi būvei ar kadastra Nr. 3874 007 0044 015 – Silarozes 1, Rugāji, Rugāju pag., 
Rugāju nov., LV – 4570.

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

2. Izskatot A. J., personas kods [..], 2011.gada 12.decembra iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 
12.decembrī, Nr. 493/2-4), ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3874 010 
0371 nosaukumu „Valis 1", pamatojoties uz Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra 



„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese, 2011.gada 12.decembra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumiem ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0371 nosaukumu „Valis 
1"

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

3. Izskatot H. L., personas kods [..], 06.12.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 6.decembrī, Nr.
488/2-4), ar lūgumu piešķirt nosaukumu un adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007
0245. Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma"1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 2009.gada 3.novembra 
LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi" 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas 
sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta 
formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 10.punktu, kas nosaka, ja uz zemes vienības 
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai 
nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes 
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), Saimniecisko jautājumu 
komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Piešķirt H. L. nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0245 - 2,0 ha platībā , nosaukumu „Lielie Meroni".

3.2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0245 un uz tās esošām ēkām 
adresi:"Lielie Meroni", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV - 4577.

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



3. §

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

A.Leons

Izskatot Rugāju novada Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma speciālistes Veltas Leones 
2011.gada 9.decembra iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 12.decembrī, Nr. 497/2-4), ar lūgumu 
izbeigt zemes nomas tiesības I. J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0139 – 3.5 ha
platībā, jo minētais zemes gabals nav pašvaldības piekritīgā zeme, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar I. J. 2009.gada 7.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 182, par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0139 – 3.5 ha platībā nomu.

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

4. §

Par zemes gabalu iznomāšanu

A.Leons

1. Izskatot M. P., personas kods [..], dzīvo [..], 24.11.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 
28.novembrī, Nr. 497/2-4), ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0226 – 3,9 ha platībā, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0227 – 2,0 ha platībā, 
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 valsts vai 
pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā 
ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,



ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. P., personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0226 – 3,9 ha un zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0227 -2,0 ha platībā nomu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta 
kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

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

2. Izskatot U. M., personas kods [..], dzīvo [..], 12.12.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 
12.decembrī, Nr. 496/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 
0342 – 1,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0085 - 0,4 ha platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0091-1,5 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0300- 1,6 ha platībā, 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes 
gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, 
atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar U. M., personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

2.1.1. 3864 001 0342 – 1,8 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta 
kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,

2.1.2. 3864 001 0085 – 0,4 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta 
kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,

2.1.3. 3864 002 0091 - 1,5 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta 
kartes (3.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa,



2.1.4. 3864 002 0300 - 1,6 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta 
kartes (4. 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. Izskatot J. O., [..] 08.12.2011 iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 9.decembrī, Nr. 492) ar lūgumu 
iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0249 – 13,4 ha platībā, pamatojoties uz 
likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 
2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Jāni Odumiņu, personas kods [..], dzīvo [..], par pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0249 – 13,4 ha platībā iznomāšanu 
saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (5.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. Izskatot Rugāju novada pašvaldības Vides inženiera Andra Barkāna 12.12.2011 iesniegumu 
(iereģistrēts 2011.gada 12.decembrī, Nr. 489/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienības daļu no B. Z., 
personas kods [..], piederošā īpašuma "Brukmuiža" ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0077 ( 2,0 ha 
kopplatībā), 0,2 ha platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmo daļu 
pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 



savukārt minētā likuma 14.panta 2.punktu Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, ņemot vērā augstāk 
minēto, kā arī to, ka B. Z. piederošais īpašums ir vienīgā piemērotā tuvākā vieta attīrīšānas iekārtu 
izbūvei, lai samazinātu izdevumus ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Rugāju novada Skujetnieku ciemā" realizācijai un racionālai līdzekļu izmantošanai, kā arī 
Skujetnieku ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai, nepieciešams iznomāt B. Z. īpašumā 
esošās zemes vienības daļu 0,2 ha platībā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Skujetnieku ciemā 
nosakot nomas maksu gadā 8% apmērā no zemes kadastrālās vērtības tekošajā gadā, atklāti

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar B. Z., personas kods[..], dzīvo [..], par viņai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0077 – 2,0 ha kopplatībā zemes vienības daļas 0,2 ha 
platībā iznomāšanu Rugāju novada pašvaldībai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei, iznomājamā 
zemes vienības shēma (6.pielikums), ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 99 gadiem, ar izpirkšanas tiesībām.

4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 8% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

5. §

Par platību precizēšanu

A.Leons

1. Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri" mērnieces Rutas Arnicānes 05.12.2011. iesniegumu 
(iereģistrēts 2011.gada 6.decembrī, Nr. 487/2-4) ar lūgumu precizēt platību zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 003 0062, kas ir piešķirta lietošanā J. C. – K., personas kods [..], 
pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta 9.daļu, kas nosaka, 
ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 
platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 
pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu; Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 
12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Precizēt platību zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0062 no 10.0 ha uz 11.25 
ha.

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

2. Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri" mērnieces Rutas Arnicānes 05.12.2011. iesniegumu 
(iereģistrēts 2011.gada 6.decembrī, Nr. 486/2-4) ar lūgumu precizēt platību zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0371, kas ir piešķirts nomā A. J., personas kods [..], pamatojoties uz
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta 9.daļu, kas nosaka, ka ja 
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 
platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 
pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu; Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 
12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Precizēt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0371 platību no 2.5 ha uz 4.95 ha.

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

3. Izskatot SIA „Ametrs" mērnieces Rutas Arnicānes 17.11.2011. iesniegumu (iereģistrēts 
2011.gada 6.decembrī, Nr. 485/2-4) ar lūgumu precizēt platību zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 008 0041, kas ir piešķirta lietošanā K. V., personas kods [..], pamatojoties uz 
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta 9.daļu, kas nosaka, ka ja 
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 
platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 
pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu; Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 
12.decembra atzinumu, a

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Precizēt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
008 0041 platību no 14.7 ha uz 12.35 ha.

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

6. §

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

A.Leons

1. Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.2-04.1-V/4258 
(iereģistrēts 2011.gada 2.decembrī, Nr. 769) ar lūgumu noteikt lietošanas mērķi zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3864 007 0077 kopplatībā 0,2 ha, zemes vienības statuss – rezerves zemes 
fonds, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un saskaņā ar 20.06.2006. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2 punktu, kurš nosaka, ka 
lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis, 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0077 - 0,2 ha platībā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods - 0201)

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

2. Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegumu Nr.2-04.1-V/4424 
(iereģistrēts 2011.gada 14.decembrī, Nr. 790/2-4) ar lūgumu noteikt lietošanas mērķi zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 kopplatībā 0,007 ha. Zemes vienība atrodas Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos un 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2 
punktu, kurš paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav 
noteikts lietošanas atklāti 



balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0328 - 0,007 ha platībā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūves zeme (NĪLM kods- 1201).

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

7. §

Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā „Par pašvaldībai
piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem" (prototkols Nr.6, 5.&).

A.Leons

Izskatot Rugāju pagasta zemes ierīkotājas Sandras Kapteines 12.12.2011. iesniegumu (iereģistrēts 
2011.gada 13.decembrī, Nr. 500) ar lūgumu ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs zemes vienības
saskaņā ar pielikumu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta otro daļu, kura nosaka, ka zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 
1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi 
saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 
īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta; Saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 
12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Papildināt 2009.gada 20.augusta Rugāju novada domes lēmumu „Par pašvaldībai piekritīgajām 
zemēm un zemes starpgabaliem" (prototkols Nr.6, 5.&) ar pielikumu (skatīt pielikumā).

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

8. §



Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.11/2011
„Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.

4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu"" apstiprināšanu

D.Tutiņa, R.Krēmere

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2011 „Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada 
budžetu"" (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.

9. §

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

R.Krēmere

1. Par nekustamā īpašuma „Laiviņas" atsavināšanu.

2011.gada 9.novembrī ir saņemts J. M. pilnvarotās personas G. M., personas kods [..], iesniegums, 
ar lūgumu atsavināt zemes gabalu „Laiviņas", kadastra apzīmējums 3864 001 0089.

Rugāju novada dome 2011.gada 16.novembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.19.,13§) atsavināt 
atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Laiviņas" kadastra apzīmējums 3864 001 0089, kas atrodas 
Lazdukalna pagastā Rugāju novadā.

2011.gada 21. novembrī tika saņemts G. M. iesniegums (iereģistrēts 2011.gada 28.novembrī, Nr. 
478) ar lūgumu atsavināt par nosacīto cenu zemes gabalu „Laiviņas", kadastra apzīmējums 3864 
001 0089.

Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:

1) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
atsevišķos gadījumos atsavinātas 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.

2) Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajai daļai nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā
ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina 
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2011.gada 23.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis 
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Laiviņas" (kadastra Nr. 3864 001 0089) 
novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Laiviņas" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1 050.00 
(viens tūkstotis piecdesmit latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 
sastāda Ls 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi). Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 1 112.50 (viens 
tūkstotis viens simts divpadsmit latu un 50 santīmu).

3) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka 
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Ņemot vērā augstāk minēto Rugāju novada domes 2011.gada 16.novembra lēmuma (protokols 
Nr.19.,13§) pirmais punkts, kurš paredzēja atsavināt nekustamo īpašumu „Laiviņas" (kadastra Nr. 
3864 001 0089) atklātā izsolē jāatceļ.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 
mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 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, 8.panta trešo daļu, kura nosaka, ka nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprina 
institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 
9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās personas lēmējinstitūcija un nekustamā īpašuma 
vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Finanšu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Atcelt Rugāju novada domes 2011.gada 16.novembra lēmuma "Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas ierosināšanu" (protokols Nr.19.,13.§) pirmo punktu.

1.2. Atsavināt pārdodot par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Laiviņas" ar kadastra Nr. 3864 001 
0089, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par labu J. M..



1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 1 112.50 (viens tūkstotis viens simts 
divpadsmit latu un 50 santīmu).

1.4. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

2. Par nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi-1" atsavināšanu.

2011.gada 6.decembrī ir saņemts E. P., personas kods [..], iesniegums, ar lūgumu atsavināt zemes 
gabalu „Zvirgzdiņi-1", kadastra apzīmējums 3874 018 0280.

Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:

1) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 
atsevišķos gadījumos atsavinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 
zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas būve.

2) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu publiskai 
personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas būves, var pārdot tikai 
zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam.

3) Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajai daļai nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā
ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina 
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2011.gada 23.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis 
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi 1" (kadastra Nr. 3874 018 
0280) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi 1" tirgus vērtība tika noteikta Ls 
210.00 (divi simti desmit latu un 00 santīmu).

Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu sastāda Ls 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi). 
Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 272.50 (divi simti septiņdesmit divi lati un 50 santīmi).

4) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka 
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 
mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 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, 8.panta trešo daļu, kura nosaka, ka nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprina 
institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 
9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās personas lēmējinstitūcija un nekustamā īpašuma 
vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 
15.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas 
(būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam 
pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes 



gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu Finanšu komitejas sēdes 2011.gada 12.decembra 
atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, 
Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, 
Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Apstiprināt zemes gabala platību 0,6507 ha un 2011.gada 30.maijā izstrādāto zemes robežu 
plānu ēku un būvju uzturēšanai.

2.2. Atsavināt pārdodot par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Zvirgzdiņi-1" ar kadastra Nr. 3874 018 
0280, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu E. P.

2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 272.50 (divi simti septiņdesmit divi lati un 
50 santīmi).

2.4. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

15.00 domes sēdi pamet Jānis Lesnieks.

10. §

Par tālruņa ikmēneša sarunu izmaksu limitu noteikšanu

D.Tutiņa

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 
likuma „ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 2.pantu un 
Finanšu komitejas 2011.gada 12.decembra atzinumu, atklāti

balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma Zuša, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Valdis Ančs, 
Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izvērtējot Rugāju novada domes amatpersonu un darbinieku amatu pienākumus, kuriem darba 
pienākumu veikšanai ir nepieciešami mobilā tālruņa sakaru pakalpojumi, noteikt sekojošus mobilā 
tālruņa sarunu izmaksu limitus mēnesī amata pienākumu veikšanai:

Tālruņa numura lietotājs

Tālruņa numurs Limits mēnesī, latos

Rita Krēmere, priekšsēdētāja 29155997 20



Sandra Kapteine, deputāte, lauku attīstības speciāliste 27803039 10

Valdis Ančs, deputāts 27864874 2

Juris Bleiders, deputāts 27869536 2

Andris Leons, deputāts 27870141 2

Maruta Paidere, deputāte, Jauniešu interešu-iniciatīvu centra koordinatore 27829435 3

Jānis Lesnieks, deputāts, autobusa vadītājs 27863348 2

Iveta Arelkeviča, deputāte 27804316 5

Andrejs Stepāns, deputāts, Būvvaldes vadītājs 27847463 2

Rasma Zuša, deputāte, Eglaines pamatskolas direktora vietniece 20258324 5

Inese Feldmane, deputāte, Rugāju novada vidusskolas direktore 27837505 10

Eduards Stalidzāns, deputāts, Eglaines pamatskolas direktors 26435674 10

Inga Gavare, domes sekretāre 27832856 10

Biruta Berkolde, Izglītības pārvaldes vadītāja 27869387 5

Lonija Melnace, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 27850898 5

Daina Tutiņa, Finanšu nodaļas vadītāja 27800548 5

Grāmatvedība 27818200 5

Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja 27820992 5

Anita Gavare, sociālā darbiniece 26695251 5

Jānis Ločmelis, Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks 27808286 5

Zigrīda Anča, nodokļu administratore 27839513 5

Biruta Duļevska, Sociālās aprūpes centra vadītāja 27821646 10

Lauris Krēmers, Sporta centra vadītājs 27868617 5

Oļegs Aleksandrovs, Pašvaldības policijas vadītājs 27801859 5

Gunta Grigāne, Kultūras nodaļas vadītāja 27801493 5

Olita Loseva, Kultūras darba organizatore 26698292 3

Anita Magina, Rugāju bibliotēkas vadītāja 27858655 3

Valda Šmagre, Skujetnieku bibliotēkas vadītāja 27808613 5

Ilze Dobrovoļska, Rugāju novada vidusskola 27848794 5

Līga Kravale, Jauniešu interešu - iniciatīvu centra vadītāja 27818471 2

Valdis Blūms, autobusa vadītājs 27805482 2

Ligita Kalnēja, Lazdukalna bibliotēkas vadītāja 26320857 2



Inese Kočāne, Tikaiņu bibliotēkas vadītāja 25623664 2

Lidija Logina, Skujetnieku FVP vadītāja 26562146 2

Irēna Svilāne, Lazdukalna FVP vadītāja 26346882 2

Velga Vīcupa, Rugāju novada muzeja vadītāja 25623315 2

Dzidra Šmagre, Saimnieciskās nodaļas vadītāja p.i. 26382209 2

Laura Kļaviņa, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 25623818 2

Mārīte Orniņa, Lauku uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja 26344954 10

Vija Aleksejeva, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 26667258 10

Ina Poiša, nodokļu administratore 26698757 2

Imants Briedis, Rugāju novada vidusskolas saimniecības pārzinis 27868332 5

Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede 28660692 10

Kārlis Zalcmanis, strādnieks Skujetniekos 27871004 2

Sintija Lesniece, domes juriskonsulte 26383351 2

Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 20219774 2

Andris Barkāns, Saimnieciskās nodaļas vides inženieris 29342304 2

Ausma Duļevska, novada domes lietvedes p.i. 27840305 2

Anita Stalidzāne, Bāriņtiesas locekle 25446325 2

Ilze Lesniece, Bāriņtiesas locekle 25446353 2

Santa Voiciša, domes sabiedrisko attiecību speciāliste 25446474 2

Romans Romanovskis, domes datortīkla administrators 25449393 2

2. Izvērtējot Rugāju novada domes amatpersonu un darbinieku amatu pienākumus, kuriem darba 
pienākumu veikšanai ir nepieciešami stacionāra tālruņa sakaru pakalpojumi, noteikt sekojošus 
tālruņa sarunu izmaksu limitus mēnesī amata pienākumu veikšanai:

Tālruņa numura lietotājs

Tālruņa numurs Limits mēnesī, latos

Domes priekšsēdētāja (R.Krēmere) 64507245 5

Plānošanas nodaļa, Finanšu nodaļa (L.Melnace, L.Kļaviņa D.Tutiņa) 64507247 5

Kasieris, lauku attīstības speciālists (I.Poiša, S.Kapteine) 64521350 5

Dzimtsarakstu nodaļa, lietvedes p.i., juriskonsults (L.Pipure, A.Duļevska, S.Lesniece) 64521348 5

Grāmatvedība (I.Šaicāne, V.Voite, V.Jeromenoka ) 64507244 5

Vispārējā un juridiskā nodaļa, Izglītības pārvalde (G.Pipurs, B.Berkolde) 64507246 5



Sociālais dienests (A.Everte) 64521349 5

Domes sekretāre (I.Gavare) 64521351 10

Lauku uzņēmējdarbības atbalsta centrs (M.Orniņa) 64546674 5

Sociālās aprūpes centrs (B.Duļevska) 64546742 15

Lazdukalna pagasta pārvalde, Saimniecības nodaļas vadītājs (Z.Anča, Dz.Šmagre ) 64546826 5

Lazdukalna pagasta pārvalde/sociālais darbinieks (A.Gavare) 64546780 5

Eglaines pamatskolas direktors (E.Stalidzāns) 64546819 5

Eglaines pamatskola – skolotāji (E.Stalidzāns) 64556790 10

Rugāju novada vidusskolas direktore (I.Feldmane) 64521335 5

Rugāju novada vidusskolas lietvede (L.Spriņģe) 64521338 5

Rugāju vidusskolas direktores vietniece (I.Arelkeviča) 64521336 5

Rugāju novada vidusskola pirmsskolas grupa (I.Dobrovoļska) 64546691 10

3. Sarunu izmaksas, kas pārsniedz mēnesī noteikto limitu, kā arī veikto sarunu personiskajām 
vajadzībām izmaksas (t.sk. paaugstinātas maksas pakalpojumi, ziedojumi utml.), jāatlīdzina no 
personiskajiem līdzekļiem līdz nākošā mēneša 20.datumam Domes kasē vai norēķinu kontā.

4. Kontroli par mobilo telefonu limitu ievērošanu veic Rugāju novada domes Finanšu nodaļas 
vecākā grāmatvede Valentīna Voite.

15.10 domes sēdi pamet Andris Leons.

11. §

Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības"

Rugāju novada domes kapitāla daļu pārdošanu

R.Krēmere

Pamatojoties uz likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 118.panta 
otro daļu, kas nosaka, ka lēmumu par pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu pieņem 
attiecīgās pašvaldības dome,119.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības kapitāla daļu pārdošanu
veic pašvaldība vai tās pilnvarota institūcija un 120.pantu, kas nosaka, ka valsts un pašvaldību 
kapitāla daļas pārdod atbilstoši to tirgus vērtībai, ko noteicis neatkarīgs sertificēts vērtētājs saskaņā 
ar Latvijā atzītiem vērtēšanas standartiem, atklāti

balsojot: PAR – 9 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma Zuša, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Andrejs Stepāns, Eduards Stalidzāns, Arnolds Zizlāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – 1 deputāts: Valdis Ančs, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Pārdot Rugāju novada domei piederošās SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" kapitāla 
daļas.

2. Veikt Rugāju novada domei piederošo SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" kapitāla daļu
novērtēšanu.


