
2012.02.16., (protokols Nr.3).

Darba kārtība:

1. Par Balvu Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

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

3. Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" pieņemšanu.

4. Par adrešu datu sakārtošanu.

5. Par apgrūtinājumu noteikšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju 
novada Rugāju pagastā.

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielstrautiņi", Rugāju 
novada Rugāju pagastā.

8. Par zemes gabalu iznomāšanu.

9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

10. Par zvejas tiesību nomu.

11. Par finansiālu atbalstu J. L..

12. Par autotransporta iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

13. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Dzīvojamās mājas Skolas iela 6 , 
Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"

zemes ierīcības projekts "Viļumene 1"

1. §

Par Balvu Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

R. Krēmere, R. Zuša

Izskatot Latvijas Bibliotēku padomes 2012.gada 17.janvāra vēstuli Nr.14.1-4/219 „Par reģiona 
galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju", kurā aicina atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam izvirzīt Balvu Centrālo bibliotēku, ņemot vērā noslēgto līgumu ar Balvu 
novada pašvaldību par to, ka Balvu Centrālā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas 
Rugāju novadā, pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 
13.februāra sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav, 

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/16.02.2012/Vilumene1_darba_uzd.doc
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#13
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#13
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#12
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#11
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#10
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#09
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#08
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#07
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#07
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#06
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#06
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#05
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#04
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#03
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#02
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136#01
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=436:20120216-protokols-nr3&catid=123:domle&Itemid=136


Rugāju novada dome NOLEMJ:

Izvirzīt Balvu Centrālo bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

2. §

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

S.Kapteine

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā", un Rugāju novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, 
Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, 
Arnolds Zizlāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 3 ģimenēm,

1.2. 01.01.2012. līdz 31.12.2012. – 1 ģimenei,

1.3. 01.02.2012. līdz 31.07.2012. – 3 ģimenēm,

1.4. 01.02.2012. līdz 30.04.2012. – 3 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 3 personām,

2.2. 01.02.2012. līdz 30.04.2012. – 2 personām,

2.3. 01.02.2012. līdz 31.01.2013. – 2 personām,

2.4. 01.02.2012. līdz 31.07.2012. – 2 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.01.2012. līdz 30.06.2012. – 3 ģimenēm.

4. Piešķirt GMI pabalstu no:



5.1. 01.02.2012. līdz 30.04.2012. – 2 ģimenēm un 4 personām Ls 391,00 mēnesī (kopā),

5.2. 01.02.2012. līdz 29.02.2012. – 3 personām Ls 120,00 mēnesī (kopā).

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 7 personām Ls 280,00 apmērā.

6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.

3. §

Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" pieņemšanu

S.Kapteine

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Neatbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

2. Sociālajam dienestam precizēt saistošo noteikumu projektu, izvērtējot debatēs izteiktos viedokļus
un priekšlikumus par pakalpojuma „aprūpe mājās" līmeņiem un samaksas kārtību.

3. Precizēto saistošo noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēdē.

4. §

Par adrešu datu sakārtošanu

A.Leons

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2011.gada 17. marta vēstuli Nr. 2-04.1-V/188 „Par adrešu 
datu sakārtošanu" un Valsts zemes dienesta 2012.gada 8.februāra vēstuli Nr. 2-04.1-V/657 „Par 
adrešu datu sakārtošanu Rugāju novadā", saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, 
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
2009.gada 3. novembra LR MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.10, 6., 12., 
23. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, 
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu 
adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, pagastu, 
novadu pagastu un pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai vai ēkām piešķir nosaukumus, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,



ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt viensētu adreses Rugāju novada Rugāju pagastā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Precizēt adreses telpu grupām Rugāju novada Rugāju pagastā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Precizēt adreses būvju kadastra apzīmējumiem Rugāju novada Rugāju pagastā saskaņā ar 
3.pielikumu.

4. Dzēst adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0015 - "Vītoli", Rugāju pagasts, 
Rugāju novads.

5. §

Par apgrūtinājumu noteikšanu

A.Leons

Izskatot SIA "Metrum", reģistrācijas nr.40003388748, 09.02.2012 iesniegumu Nr.84/a/45-2012 ar 
lūgumu noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0245, kas atrodas 
"Lielie Meroni", Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
15. panta pirmās daļas 13.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 
kārtību; Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikācija" un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra 
atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0027 Lazdukalna 
pagastā Rugāju novadā:

1.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0.33 ha;

1.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.17 ha;

1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.05 ha;

1.4. 161203 – pierobeža – 1.96 ha.

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



6. §

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju
novada Rugāju pagastā

A.Leons

Izskatot J. V., personas kods [..], 09.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 9.februārī, 
Nr.61/2-4), ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Viļumene 1", 
kadastra Nr. 3874 012 0232, kopējā platība 20.9 ha. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 
21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Latvijas Republikas 2006.gada 14.septembra „Zemes ierīcības 
likuma" 8.panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes 
vienību sadalīšanai, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.punktā 
minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās 
pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar Ministru Kabineta 
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11. punktu 
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, un Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, ar 
nosaukumu „Viļumene 1", kadastra Nr. 3874 012 0232 ar kopējo platību 20.9 ha.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Rugāju 
pagastā ar nosaukumu „Viļumene 1", kadastra Nr. 3874 012 0232 (pielikumā).

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

7. §

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielstrautiņi",
Rugāju novada Rugāju pagastā

A.Leons

Pamatojoties uz SIA „Lauku zemju inženieri" 13.02.2012. vēstuli (iereģistrēta 2012.gada 
14.februārī, Nr.112), saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 
30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi" 19. punktu, 
kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, apvienošanas, 
konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes 



ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta likuma "Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās" 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo īpašuma, arī ēkas, kas sadalīts 
reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot 
servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu 
gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas 
daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam 
īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi", 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA Lauku zemju inženieri" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Lielstrautiņi" (Rugāju pagasts, Rugāju novads).

2. Projekta risinājuma apraksts.

2.1. Zemes ierīcības projekta rezultātā zemes īpašuma „Lielstrautiņi" zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 007 0038 kopplatībā 40,41 ha tiks sadalīta divos zemes gabalos:

2.1.1. Zemes gabals Nr.1 ar platību 10,46 ha,

2.1.2. Zemes gabals Nr.2 ar platību 29,95 ha.

2.2. Šāda zemes vienības sadale nav pretrunā ar Rugāju pagasta teritorijas plānojumu.

2.3. Apsekojot zemes vienību dabā un pamatojoties uz Rugāju pagasta teritorijas plānojumu, 
Aizsargjoslas likumu un Valsts robežas likumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 
0038 ir konkretizēti sekojoši apgrūtinājumi:

2.3.1. 110402-ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija,

2.3.2. 110402-ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija,

2.3.3. 161203-pierobeža.

2.4. Zemes īpašuma „Liestrautiņi" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0038 atrodas 
netālu no valsts autoceļa Dubļukalns –Ranguči.

2.5. Piekļūšana zemes ierīcības projekta rezultātā izveidotajam zemes gabalam Nr.1 ar platību 10,46
ha tiks nodrošināta pa esošu servitūta ceļu, kurš pieslēdzas valsts autoceļam pa jau esošu 
nobrauktuvi, kā arī pa projektēto ceļa servitūtu caur atlikušo zemes gabalu ar Nr.2 ar platību 29,95 
ha.

2.6. Piekļūšana zemes ierīcības projekta rezultātā izveidotajam zemes gabalam Nr.2 ar platību 29,95
ha tiks nodrošināta pa esošu servitūta ceļu, kurš pieslēdzas valsts autoceļam .



2.7. Projekta grafiskā daļa izstrādāta digitālā veidā vektordatu formātā (dgn), mērogā 1:5000 uz 
24.05.2006., uzmērīta zemes robežu plāna pamata.

3. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi

3.1. Zemes gabalam Nr.2 ar platību 29,95.ha:

3.1.1. atstāt nosaukumu –„Lielstrautiņi",

3.1.2. saglabāt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksamniecība 
(kods 0101)

3.2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 10,46 ha:

3.2.1. piešķirt nosaukumu –„Lielstrautiņu meži",

3.2.2. piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201)

3.4. Veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšana, zemes vienību un apgrūtinājumu kopplatība var 
tikt precizēta.

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

8. §

Par zemes gabalu iznomāšanu

A.Leons

1. Izskatot A. T., personas kods [..], 09.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 9.februārī, 
Nr.64/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0647 – 2.6 ha 
platībā, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. T. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 2.6 
ha platībā (kadastra Nr. 3874 012 0647).

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.



1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 A.Ķ. 12.12.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 27.decembrī, Nr.516/2-4) ar 
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0241 – 0.42 ha platībā, 
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu", kuru 4.punkts nosaka, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai 
nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemes gabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) 
īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Ķ. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 
0.42 ha platībā (kadastra Nr. 3864 008 0241).

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 Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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. S., personas kods [..], 17.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 18.janvārī, 
Nr.30/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0619 – 0.6 ha 
platībā, pamatojoties uz 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, 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,



PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. S. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 0.6 
ha platībā (kadastra Nr. 3874 012 0619).

3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.

3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 D. R., personas kods [..], 13.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 13.janvārī, 
Nr.21) ar lūgumu piešķirt nomā zemi mazdārziņam 0.1 ha platībā, pamatojoties uz 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, un Saimniecisko jautājumu 
komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. R. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 0.1 
ha platībā (kadastra Nr. 3864 008 0258).

4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 Dz. A., personas kods [..], 08.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 9.februārī, 
Nr.60) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0202 – 1,5 ha platībā; 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0203 – 1 ha platībā; zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 019 0288 – 6.4 ha platībā un pamatojoties uz 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, un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dz. A. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 1 
ha platībā (kadastra apzīmējums 3874 019 020), 1 ha platībā (kadastra apzīmējums 3874 019 0203),
6.4 ha platībā (kadastra apzīmējums 3874 019 0288).

5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.

5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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. G., personas kods [..], dzīvo [..], 03.01.2012 iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
12.janvārī, Nr.18/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 – 
4,8 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, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu", kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku 
apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās 
vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko 
jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. G., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 – 4,8ha iznomāšanu.

6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.



6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas 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 V. G., personas kods [..], 13.12.2011. iesniegumu (iereģistrēts 2011.gada 14.decembrī, 
Nr.504/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0033 – 4.2 ha 
platībā, pamatojoties uz 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, 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. G. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 4.2 
ha platībā (kadastra apzīmējums 3864 001 0033).

7.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

7.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 J. B., personas kods [..], 11.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 18.janvārī, 
Nr.29/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0038 – 5.9 ha 
platībā, pamatojoties uz 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, 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 5.9 
ha platībā (kadastra Nr. 3874 003 0038) ar izpirkšanas tiesībām.

8.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

8.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 J. B., personas kods [..], 01.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 1.februārī, 
Nr.48/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0033 – 6 ha platībā,
pamatojoties uz 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, un 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 6 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 3874 003 0033).

9.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.

9.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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 G. M., dzīv. [..], 05.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 5.janvārī, Nr.2/2-4) ar 
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0136 – 4.7 ha platībā, 
pamatojoties uz 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, un 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, a



atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

10.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. M. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iznomāšanu 
4.7 ha platībā (kadastra apzīmējums 3864 001 0136).

10.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

10.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 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.

9. §

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

A.Leons

1. Izskatot A. M., personas kods [..], 25.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 1.februārī, 
Nr.51/2-4) ar lūgumu izbeigt 2010.gada 30.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 262 par zemes 
gabala ar kadastra numuru 3864 001 0169 nomu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu" un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Izbeigt 2010.gada 30.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 262 ar A. M. par Rugāju novada 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala (kadastra numurs 3864 001 0169) iznomāšanu.

1.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei 
Sandrai Kapteinei.

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



2. Izskatot G. D., personas kods [..], 25.01.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 1.februārī, 
Nr.50/2-4) ar lūgumu izbeigt 2010.gada 30.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 261 par zemes 
gabala ar kadastra numuru 3864 008 0250 nomu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu" un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Izbeigt 2010.gada 30.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 261 ar G. D. par Rugāju novada 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala (kadastra numurs 3864 008 0250) iznomāšanu.

2.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei 
Sandrai Kapteinei.

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

10. §

Par zvejas tiesību nomu

A.Leons

1. Izskatot J. O. 2012.gada 16.janvāra iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 16.janvārī, Nr.25) ar 
lūgumu pagarināt zvejas nomas tiesības Ilganču ezerā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 
15.panta 1.daļas 3.punktu, kas noteic pašvaldības funkciju noteikt kārtību, kādā izmantojami 
publiskā lietošanā esošie ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; pamatojoties uz Zvejniecības likuma 
5.panta 4.daļu, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē
valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai 
piekļaujas tai; saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", 
2.1.punktu, kurš nosaka, ka ūdenstilpi iznomā rūpnieciskajai (komerciālajai, paš¬patēriņa) zvejai; 
13.punktu, kurš paredz, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā 
pašvaldība un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,



Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ilganča ezerā J.O., nosakot kopējo rūpnieciskās zvejas 
tiesību limita apjomu 30 metri, nomas maksu Ls 0.40 par vienu metru, kopējā maksa Ls 12 gadā.

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 D.A. 2012.gada 16.janvāra iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 16.janvārī, Nr.24) ar 
lūgumu pagarināt zvejas nomas tiesības Ilganču ezerā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 
15.panta 1.daļas 3.punktu, kas noteic pašvaldības funkciju noteikt kārtību, kādā izmantojami 
publiskā lietošanā esošie ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; pamatojoties uz Zvejniecības likuma 
5.panta 4.daļu, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē
valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai 
piekļaujas tai; saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", 
2.1.punktu, kurš nosaka, ka ūdenstilpi iznomā rūpnieciskajai (komerciālajai, paš¬patēriņa) zvejai; 
13.punktu, kurš paredz, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos un citos iekšējos ūdeņos,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā 
pašvaldība un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ilganča ezerā D. A., nosakot kopējo rūpnieciskās zvejas 
tiesību limita apjomu 30 metri, nomas maksu Ls 0.40 par vienu metru, kopējā maksa Ls 12 gadā.

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

11. §

Par finansiālu atbalstu J.L.

R.Krēmere

Izskatot Sporta un izklaides pasākumu biedrības "Par stipru Latviju" 2012.gada 2.februāra vēstuli 
"Par atbalstu J. L. Ginesa rekordiem Romā Spēksievu vingrinājumos un 2012.gada dalībai 
sacensībās" ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt novadnieces J. L. gatavošanos Ginesa 
rekordiem 12 spēcīgāko sievu konkurencē un plānotajās sacensībās Latvijā pārstāvot tajās Rugāju 
novada vārdu, 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 un Finanšu komitejas 2012.gada 
13.februāra atzinumu,



atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus J. L. dalībai 2012.gada Gines rekordos un plānotajās sacensībās Latvijā 
Ls 500.00 (pieci simti latu, 00 santīmu) apmērā.

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta „Izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 
2012.gada budžetā.

12. §

Par autotransporta iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai

R.Krēmere

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldībai 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, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos 
likumā paredzētajos gadījumos, un ņemot vērā Rugāju novada domes Finanšu pa komitejas 
2012.gada 13.februāra sēdes atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Iegādāties lietotu vieglo pasažieru 7- vietīgu automašīnu Rugāju novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai vērtībā līdz Ls 7 000 (septiņi tūkstoši lati), kurā nav iekļauts pievienotās vērtības 
nodoklis 22%, finanšu līzingā uz 1 gadu.

2. Uzdot Iepirkumu komisijai organizēt minētās kustamās mantas iegādi atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.

13. §

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Dzīvojamās mājas Skolas iela 6 ,
Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

R.Krēmere



Ņemot vērā, ka biedrība „Lācītis 6", atbislstoši Dzīvojamās mājas skolas ielā 6 dzīvokļu īpašnieku 
2010.gada 30.marta kopsapulces lēmumam Nr.2 un 2011.gada 30.marta Pilnvarojuma līgumam par 
dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu organizēšanu veic daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, kas atrodas Skolas ielā 6, Rugāji, Rugāju pag. Rugāju nov. renovāciju, kur viens dzīvoklis 
pieder pašvaldībai un nepieciešamību segt pašvaldības daļu no kopējām projekta izmaksām Ls 
1234.35 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit četri lati 35 santīmi) apmērā, , 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns,

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Akceptēt Rugāju novada domes priekšsēdētājas Ritas Krēmeres parakstīto 2011.gada 30.marta 
Pilnvarojuma līgumu par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu organizēšanu ar biedrību 
„Lācītis 6" par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Dzīvojamās mājas Skolas iela 
6 , Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

2. Līdzekļus Ls 1234.35 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit četri lati 35 santīmi) apmērā piešķirt 
no Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" 
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā.


