2013.02.21., (protokols Nr.3).
21.02.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)
Darba kārtība:
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
2. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Sociālās aprūpes centrs
„Rugāji"" .
3. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.
4. Par nekustamā īpašuma „Zemzari" sadalīšanu.
5. Par adrešu precizēšanu.
6. Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Henriki" Rugāju
novada Rugāju pagastā.
8. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu.
9. Par Rugāju novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem
norēķiniem tāmes apstiprināšanu.
10. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
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", ņemot vērā Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2013.gada 18.februāra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
1.1. 01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 12 ģimenēm,
1.2. 01.02.2013. līdz 30.03.2013. – 18 ģimenēm,
1.3. 01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 1 ģimenei.
2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 1 personai,
2.2. 01.02.2013. līdz 30.04.2013. – 10 personām,
2.3. 01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 5 personām,
2.4. 01.01.2013. līdz 30.06.2013. – 1 personai.
3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:
3.1. 01.02.2013. līdz 30.04.2013. – 1 ģimenei,
3.2. 01.02.2013. līdz 31.07.2013. – 1 personai.
4. Piešķirt GMI pabalstu no:
4.1. 01.01.2013. līdz 31.01.2013. – 1 personai Ls 35,00 mēnesī ,
4.2. 01.01.2012. līdz 31.03.2013. – 1 ģimenei Ls 27,00 mēnesī,
4.3. 01.02.2013. līdz 30.04.2013. - 2 ģimenēm Ls 211,50 mēnesī,
4.4. 01.02.2013. līdz 28.02.2013. – 1 ģimenei Ls 105,30 mēnesī.
5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 13 personām Ls 353,00 apmērā.
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.
7. Piešķirt malkas pabalstu 13 personām Ls 325,00 apmērā.
8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.
9. Piešķirt represētās personas pabalstu 1 personai Ls 20,00 apmērā.
10. Piešķirt materiālo pabalstu 7 personām Ls 305,00 apmērā.
11. Atteikt GMI pabalstu 1 personai.
12. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 1 personai.
2. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā
īpašumā „Sociālās aprūpes centrs „Rugāji"
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 1.Saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Rugāju novada pašvaldībai
pieder nekustamais īpašums „Sociālās aprūpes centrs „Rugāji"" ar kadastra Nr. 3874 012 0364
(Rugāju pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000449110).
2. Augstāk minētajam nekustāmajam īpašumam pieguļ J. V., [..], nekustamais īpašums „Ābeļkalni",
kadastra Nr. 3874 012 0372.
Lai nodrošinātu J. V., [..], piekļuvi nekustamajam īpašumam „Ābeļkalni" un ņemot vērā Latvijas
Republikas Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, savukārt
ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai
testamentu; ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka 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 un Saimniecisko
jautājumu komitejas 2013.gada 18.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita
Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,

ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt ceļa servitūtu Rugāju novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Sociālās aprūpes
centrs „Rugāji"" (kadastra Nr. 3874 012 0364), Kurmenes iela 8, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.
2. Noslēgt līgumu ar J. V., [..], par ceļa servitūta nodibināšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
3. §
Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
1. Rugāju novada domē 06.02.2013. saņemts A. Ķ., [..], iesniegums ar lūgumu piešķirt nosaukumu
„Šmiti" nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0029.
Izvērtējot Rugāju novada 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 0029 – 22.22ha ir Rugāju novada pašvaldības īpašumā.
2) Ar Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu" (protokols Nr.15, 7.§, 6.punkts) tika izbeigtas lietošanas tiesības A. Ķ. uz zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0029. 2011.gada 2.maijā starp Rugāja novada domi un A. Ķ. tika
noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 274 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0029 –
22.22 ha platībā nomu.
Ņemot vērā augstāk minēto un 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, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 18.februāra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0029 – 22.22 ha platībā
nosaukumu „Šmiti".
1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
2. Rugāju novada domē 11.02.2013. saņemts Lauku attīstības speciālistes Veltas Leones iesniegums
ar lūgumu piešķirt nosaukumu „Annas 8" zemes vienībai ar kadastra numuru 3864 008 0278.
Izvērtējot Rugāju novada 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 0278 ir Rugāju novada pašvaldības īpašumā.

2) 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, Rugāju novada domei ir tiesības piešķirt nosaukumu.
Ņemot vērā augstāk minēto un 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, Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 18.februāra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta
Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis
Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0278 nosaukumu „Annas 8".
2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
4. §
Par nekustamā īpašuma „Zemzari" sadalīšanu
Izskatot Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Sandras Kapteines 2013.gada
12.februāra iesniegumu ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar kadastra numuru 3874 009 0134 – 5.55
ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 004 0207.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. 1995.gada 29.marta likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta piektās daļas otrā punktā teikts, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi. 2007.gada 11.novembrī starp Rugāju novada pašvaldību un V. F., [..], noslēgti Zemes nomas
līgumi Nr.10-3/37 un Nr.10-3/38 par minēto nekustamo īpašumu iznomāšanu.
2. Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums"
19.panta ceturtā daļa nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra
informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā
nekustamā īpašuma objektā. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem zemes nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0207 atrodas Rugāju novada
pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties 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;
2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu,

kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības
daļa un Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada 18.februāra atzinumuatklāti balsojot: PAR –
12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere,
Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis
Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Rugāju novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – no nekustamā īpašuma
„Zemzari 1", kadastra Nr. 3874 004 0207 – 9.22 ha platībā, atdalīt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 3874 009 0134 – 5.55 ha platībā
2. Atzīt par Rugāju novada pašvaldībai piekritīgām zemes Rugāju pagastā, kadastra apzīmējums
3874 009 0134 – 5.55 ha platībā un kadastra apzīmējums 3874 004 0207 – 3.67 ha platībā.
3. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0134 piešķirt nosaukumu
„Zemzari 2".
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0134 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5. §
Par adrešu precizēšanu
Pamatojoties uz zemes ierīkotājas S.Kapteines iesniegto dokumentu, 17.02.2013., par adrešu datu
sakārtošanu, 2009.gada 3. novembra LR MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi"
2.10, 6., 12., 23., 28. 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
2013.gada 18.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta
Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders,
Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt adreses Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā:
1. Tīrumnieki 3874 009 0133 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
2. Smiltenieki 3874 009 0106 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
3. Kalna druvas 3874 016 0056 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570

4. Niedras 3874 012 0512 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
5. Ilgas 3874 016 0014 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
6. Slokas 3874 011 0020 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
7. Ceļmaliņas 3874 018 0188 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
8. Mežāži 3874 003 0008 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
9. Riekstuleja 3874 012 0305 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
10. Miķelīši 3874 019 0081 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
11. Vecsētas 1 3874 018 0034 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
12. Saulespuķes 3874 019 0180 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
13. Krasta 1 3874 019 0177 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
14. Frankas 3874 006 0042 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
15. Pērkoni 3874 010 0057 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
16. Gredzeni 3874 005 0011 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
17. Pumpuri 3874 017 0014 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
18. Nidzeļski 3874 019 0310 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
19. Liepusala 1 3874 018 0097 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
20. Kurmenes iela 93 3874 012 0195 Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
2. Dzēst šādas adreses:
1. Madaras 3874 004 0002 Rugāju pag., Rugāju novads, LV 4570
2. Upīte 1 3874 003 0012 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
3. Lukumieši 3874 004 0311 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
4. Saulgrieži 3874 018 0097 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
5. Daugasnes pelēkie 3874 010 0057 Rugāju pag., Rugāju novads, LV4570
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
6. §
Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs
Izskatot Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Sandras Kapteines 2013.gada
19.februāra iesniegumu ar lūgumu ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu Nr. 3874 012 0606 – 0.1446 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Rugāju novada
pašvaldība ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3874 012 0606 tiesiskais valdītājs.
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3.2 punkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par
zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir
ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmās daļas
astotais punkts paredz, ka valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatās par pamatu ir pašvaldības domes lēmums par zemes piederību vai piekritību.

Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 2013.gada
18.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese
Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,
Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Ieskaitīt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0606 – 0.1446 ha platībā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0606 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
7. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Henriki"
Rugāju novada Rugāju pagastā
Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv" Austrumvidzemes biroja administratora Anatolija Sņegova
2013.gada 15.februāra iesniegumu ar lūgumu izdot administratīvo aktu, atbilstoši LR MK
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 9.8. un 31.punktiem.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika
konstatēts:
1) Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Rugāju novada domes 2012.gada 16.novembra lēmuma Nr.18
3. § „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Henriki", Rugāju
pagastā, Rugāju novadā".
2) Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 31. punktu, kurš nosaka, ja
projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma
piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ņemot vērā augstākminēto un MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu,
kas paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības
daļa. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 9.2.punktu vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus un Saimniecisko jautājumu
komitejas 2013.gada 18.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere,
Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris
Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Henriki", kadastra apzīmējums 3874 018 0081, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
2. Saglabāt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.2 27.64 ha platībā – „Henriki", Rugāju pagasts,
Rugāju novads.
3. Piešķirt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.1 12.69 ha platībā – „Henriki 1", Rugāju pagasts,
Rugāju novads.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 12.69 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemesgabala platība pie
uzmērīšanas var tikt precizēta.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 27.64 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemesgabala platība pie
uzmērīšanas var tikt precizēta.
6. 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 Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa
attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu un
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka teritorijas
attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:
vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu,
teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu, ņemot vērā Finanšu komitejas
18.02.2013. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča,
Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs
Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.Uzsākt Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi.
2.Nozīmēt atbildīgo par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi novada domes teritorijas plānotāju
L.Kļaviņu.
3.Izveidot Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
domes priekšsēdētāja R.Krēmere
deputāte, priekšsēdētājas vietniece S.Kapteine
attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Melnace
finanšu nodaļas vadītāja D.Tutiņa
izglītības pārvaldes vadītāja B.Berkolde
kultūras nodaļas vadītāja G.Grigāne

sociālā dienesta vadītāja A.Everte
lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja M.Orniņa
Būvvaldes vadītājs A.Stepāns
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāja L.Kravale
4.Apstiprināt Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus
saskaņā ar pielikumu.
5.Paziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas
lapā www.rugaji.lv, laikrakstā "Vaduguns" un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte".
6.Lēmumu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas
reģionam un Balvu, Lubānas, Gulbenes novada pašvaldībām.
9. §
Par Rugāju novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem
norēķiniem apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem" un likuma Par pašvaldībām 21.panta 2 punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
18.02.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese
Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns,
Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rugāju novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2013.gadam savstarpējiem
norēķiniem saskaņā ar pielikumu.
2. Slēgt līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par audzēkņu uzturēšanos izglītības iestādēs.
10. §
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
Rugāju novada dome ir nekustamā īpašuma nodokļa administrators Rugāju novada administratīvajā
teritorijā. Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas
vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā
valdījumā ir nekustamais īpašums.
Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 9.panta, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāja atbildību pirmo un otro daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam
"Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Likuma „Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts
nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un
nodevas.

Ņemot vērā, ka savlaicīgi nav veikti aprēķinātie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, Rugāju
novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
Maksāšanas pienākums izriet no 2013.gada 23.janvāra maksāšanas paziņojuma, kas stājās spēkā
2013.gada 30.janvārī. Rugāju novada dome 2013.gada 23.janvārī ir nosūtījusi brīdinājumu
nomaksāt nokavētos nodokļu un nokavējuma naudu līdz 2013.gada 23.februārim. Brīdinājums
stājās spēkā 2013.gada 30.janvārī un kļuva neapstrīdams 2013.gada 6.februārī.
Brīdinājumā tika norādīts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem gadiem sastāda
LVL 23.91 (divdesmit trīs lati un 91 santīms), nokavējuma nauda par iepriekšējiem gadiem un par
2013.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2013.gada 23.janvārim sastāda LVL 12.42 (divpadsmit lati un 42
santīmi), kopā LVL 36.33 (trīsdesmit seši lati un 33 santīmi).
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām" 18.panta 11.punktu, nodokļu
administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un nokavējuma
naudu, tādējādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē
lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par
obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Brīdinājumā Rugāju novada dome norādīja, ka piedziņu veiks izmantojot likuma Par nodokļiem un
nodevām 26.panta trešajā daļā paredzētos līdzekļus:
1) nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja
konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav
kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu.
2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no juridiskās personas vai individuālā
komersanta kases vai citas glabāšanas vietas. Netiek izņemta darbinieku darba samaksai paredzētā
skaidrā nauda, kas nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo sešu mēnešu laikā.
3) Ja izmantojot minētos līdzekļus nebūs izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un
izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, tad saskaņā ar Civilprocesa
E sadaļu un likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta septīto daļu, Rugāju novada dome
vērsīsies pie tiesu izpildītāja ar lūgumu veikt piespiedu izpildi likuma Par nodokļiem un nodevām
26.panta trešās daļas 3.punktā minētajā kārtībā vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura
atrodas pie trešajām personām).
Ņemot vērā, ka brīdinājums nav apstrīdēts un nodokļa parāds nav samaksāts, pamatojoties uz
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro
daļu, un Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās
daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un
367.pantu, Finanšu komitejas 2013.gada 18.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere,
Arnolds Zizlāns, Juris Bleiders, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Valdis
Ančs,
PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no S. L., [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem
gadiem LVL 23.91 (divdesmit trīs lati un 91 santīms) apmērā, nokavējuma naudu par iepriekšējiem
gadiem un par 2013.gadu, kas ir sakrājusies līdz 2013.gada 23.janvārim LVL 12.42 (divpadsmit lati
un 42 santīmi) apmērā, kopā LVL 36.33 (trīsdesmit seši lati un 33 santīmi) apmērā.
2. Piedziņu veikt izmantojot likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta trešajā daļā paredzētos
līdzekļus:
2.1. nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja
konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav
kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu,
2.2. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņemot skaidro naudu no juridiskās personas vai
individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas,
2.3. iesniedzot lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi vēršot nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām" 26.panta septīto daļu lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav apstrīdams vai pārsūdzams.

