
23.09.2013., (protokols Nr.12). 

Darba kārtība:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām komisijas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā.
4. Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstiem" apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības zemes nomu.
7. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam.
8. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.
9. Par zemes vienību platību precizēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma ''Margrietiņas'' sadalīšanu.
11. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Upmalu mājas".
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0048 lietošanas mērķa maiņu.
13. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0053 lietošanas mērķa maiņu.
14. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri.
15. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
16. Par izmaiņām Rugāju novada domes Finanšu komitejā.
17. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā.
18. Par grozījumiem Rugāju novada sociālās aprūpes centra „Rugāji" amata vienību un amatalgu 
sarakstā.
19. Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. S.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. P.
22. Par daļēju parāda par īri dzēšanu Z.V.
23. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu.
24. Par noteikumu „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Rugāju novada 
pašvaldībā" apstiprināšanu.
25. Par noteikumu „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada 
budžetu"" apstiprināšanu.
27. Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 15.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko 
un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana"" apstiprināšanu.
28. Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija 
saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā"" apstiprināšanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi"" apstiprināšanu.
30. Par saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra 
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saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju 
novadā"" apstiprināšanu.
31. Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
32. Par Privatizācijas komisijas ievēlēšanu.
33.Par nekustamā īpašuma „Alojas" atsavināšanu
34. Par Rugāju novada pašvaldības policijas vadītāja O.Aleksandrova atbrīvošanu no amata.
35. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

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

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu
S.Kapteine, O.Loseva

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā" un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 12. 
septembra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.09.2013. līdz 30.11.2013. – 15 ģimenēm;
1.2. 01.09.2013. līdz 28.02.2014. – 1 ģimenei;
1.3. 01.08.2013. līdz 31.10.2013. – 25 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.09.2013. līdz 30.11.2013. – 4 personām;
2.2. 01.09.2013. līdz 28.02.2014. – 3 personām;
2.3. 01.08.2013. līdz 31.10.2013. – 8 personām;
2.4. 01.08.2013. līdz 31.01.2014. – 4 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.09.2013. līdz 28.02.2013. – 2 personām;
3.2. 01.08.2013. līdz 31.10.2013. – 1 personai;
3.3. 01.08.2013. līdz 31.01.2014. – 1 personai.
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4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 25 personām Ls 1004,00 apmērā.
5. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.
6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.
7. Piešķirt materiālo pabalstu 7 personām Ls 140,00 apmērā
8. Piešķirt dzīvokļa (malkas)pabalstu 2 personām Ls 50,00
9. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 1 personai.
10. Segt ēdināšanas izdevumus 2 arodskolu audzēkņiem, katram Ls 1,00 dienā.

2. §
Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām komisijas nolikuma apstiprināšanu
S.Kapteine

Rugāju novada pašvaldības nolikuma 11.panta pirmās daļas 11.7. punkts nosaka, ka atsevišķu 
funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju.
Augstāk minētās komisijas sastāvs apstiprināts ar Rugāju novada domes 19.08.2013. sēdes lēmumu 
„Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām komisijas izveidošanu" (protokols Nr.11, 4.§).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un 
darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Valsts pārvaldes likuma 
73.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas orgāns un amatpersona savas 
kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, iestādes izveidotās 
koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments), 
Rugāju novada pašvaldības nolikuma 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka komisiju darbību 
reglamentē normatīvie akti un Pašvaldības domes apstiprināti nolikumi, un ņemot vērā Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 12.septembra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām komisijas nolikumu.

3. §
Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā

S.Kapteine

Rugāju novada domē 05.09.2013. saņemts Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes 
iesniegums ar lūgumu apstiprināt grozījumus Rugāju novada vidusskolas nolikumā.



Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas paredz, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 
pašvaldības iestāžu nolikumus un Rugāju novada vidusskolas nolikuma 78.punktu, kas nosaka, ka 
grozījumus Rugāju novada vidusskolas nolikumā var veikt pēc direktora ierosinājuma un 
grozījumus nolikumā apstiprina Rugāju novada dome.
Ņemot vērā augstāk minēto un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 
12.septembra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Rugāju novada vidusskolas 2009.gada 24.augusta nolikumā saskaņā ar 
pielikumu.

4. §
Par saistošo noteikumu Nr. 8/2013

„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu
S.Kapteine, G.Pipurs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 21.panta pirmās daļas 
16. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus. Ņemot vērā „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma" 35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības 
pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2013.gada 12.septembra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstiem".
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

5. §
Par saistošo noteikumu Nr.9/2013



„Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu
S.Kapteine, G.Pipurs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, 
kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2013.gada 12.septembra atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem".
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

6. §
Par pašvaldības zemes nomu

S.Kapteine, A.Leons

1. Rugāju novada dome izskatīja E. J. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 013 0047 – 6.51 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Ar Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu" tika izbeigtas lietošanas tiesības E. J. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 
013 0047 – 6.51 ha platībā. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 25. panta otrā daļa nosaka, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes 
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav 
mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 
termiņu.
2. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3874 013 0047 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
3. 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka 
pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu", kuru 7.punkts nosaka, ka 
apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtība,

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



PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. J. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 013 0047 – 6.51 ha platībā iznomāšanu.
1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

2. Rugāju novada dome izskatīja J. B. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0363 – 0.6 ha platībā (kopējā zemes vienības platība 14.57 ha ) uz 5 gadiem.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
2. 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka 
pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu", kuru 7.punkts nosaka, ka 
apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtība,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. B. par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0363 – 0.6 ha platībā iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas 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.

7. §
Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam

S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada domē 11.09.2013. saņemts iesniegums no L. M. ar lūgumu mainīt adresi ēku 
nekustamajam īpašumam "Desetnieku mājas'' kadastra Nr. 3864 506 0004 uz adresi ''Asterītes''. Pēc 
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas tiešsaistes sistēmas datiem un Rugāju novada 
pašvaldības rīcībā esošās informācijas, Rugāju novada dome konstatē:



1. pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas tiešsaistes sistēmas datiem ēku nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.3864 506 0004 īpašniece ir L. M.
2. nekustamais īpašums 3864 506 0004 sastāv no 3 ēkām ar kadastra numuriem 3864 006 0428 001,
3864 006 0428 002, 3864 006 0428 007.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas norāda Pašvaldību autonomās 
funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību, un MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punkts un 29.punkts norāda, ka Lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota 
institūcija norāda: 2.3.novads; 2.5.novada pagasts; 2.8. viensēta; 29.3. līdzšinējo adresācijas objekta
nosaukumu vai numuru; 29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; un 12.09.2013. 
Saimnieciskās komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3864 506 0004 no "Desetnieku mājas", 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, uz adresi "Asterītes'', Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

8. §
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu

S.Kapteine, A.Leons

Likuma „Par autoceļiem" 5.panta otrā daļa paredz, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai 
ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa 
autoceļiem kļūst bīstama. Savukārt, Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu 
valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un 
ierobežojumi" 2.1. un 2.2. punkts nosaka, ka transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi vai 
ierobežojumi uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem pieļaujami klimatisko apstākļu dēļ, lai 
novērstu autoceļu bojājumus, kā arī autoceļa bojājumu dēļ, ja tie apdraud transportlīdzekļu 
satiksmes drošību. Rudenī un pavasarī pastāvošo klimatisko apstākļu ietekmē tiek izskalots ceļu 
segums un kravas automobiļu iedarbībā ceļi tiek bojāti. Līdz ar to nepieciešams noteikt masas 
ierobežojumu transportlīdzekļiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi 
par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobežojumi" 4.2. punktu, kas paredz, ka lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu 
pieņem attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība; 5.punktu, kas nosaka, ka informāciju
par to, ka uz pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais 
ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma 
veidu, termiņu, 2013.gada 12.septembra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,



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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt satiksmes ierobežojumus no 2013.gada 11.oktobra līdz 2013.gada 1.decembrim un no 
2014.gada 15.marta līdz 2014.gada 10.maijam transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 
tonnas pa Rugāju novada ceļiem saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt informāciju par satiksmes ierobežojumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" un 
„Kurmenīte".

9. §
Par zemes vienību platības precizēšanu

A.Leons

Rugāju novada domē saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv", reģistrācijas Nr.40003783960, juridiskā 
adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, 09.09.2013. iesniegums Nr.16BA-03.3/3, ar lūgumu pieņemt 
lēmumu par A. P. uzmērītās zemes platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
3864 004 0319 un 3864 004 0324, kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. ar Rugāju novada domes 2013.gada 27.jūnija (sēdes protokols Nr.9, 7.§) lēmumu „Par nekustamā
īpašuma „Ozoliņi" sadalīšanu" divās daļās, vienai zemes vienībai noteikta platība 1,50 ha un otrai 
zemes vienībai noteikta platība 5,6 ha;
2. saskaņā ar nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0319 platība ir 1,50 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0324 platība ir 5,60 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 
2.panta devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz 
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,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0319, platību no 1,50 ha uz 2,87 ha.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0324, platību no 5,60 ha uz 4,18 ha.
3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.



10. §
Par nekustamā īpašuma ''Margrietiņas'' sadalīšanu

S.Kapteine, A.Leons

1. Rugāju novada dome izskatīja A. J. iesniegumu (iereģistrēts 22.08.2013. Nr.405), ar lūgumu 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0117 1,3 ha platībā, no nekustamā īpašuma 
ar kadastra numuru 3864 008 0116 – 27,86 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu „Lāsītes J" un piešķirt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums
ar kadastra Nr. 3864 008 0116 atrodas A.J. īpašumā.
2. Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, A. J., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
3. Saskaņā ar valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem Rugāju novada, Lazdukalna 
pagastā nosaukums '' Lāsītes J'' nav reģistrēts.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; uz LR 2005.gada 1.decembra likumu „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; 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, 
kas nosaka, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai 
zemes vienības daļa,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Margrietiņas", kadastra Nr. 3864 008 0116 – 27.86 ha 
platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0117 – 1,3 ha platībā.
1.2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Lāsītes J"
1.3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0117 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101).
1.4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Margrietiņas" zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).



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

2. Rugāju novada dome izskatīja A. J. iesniegumu (iereģistrēts 22.08.2013. Nr.406), ar lūgumu 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0270 22.16 ha platībā, no nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 3864 008 0116 – 27,86 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu „Straumēni J" un piešķirt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums
ar kadastra Nr. 3864 008 0116 atrodas A. J. īpašumā.
2. Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, A. J., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
3. Saskaņā ar valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem Rugāju novada, Lazdukalna 
pagastā nosaukums „Straumēni J'' nav reģistrēts.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; uz LR 2005.gada 1.decembra likumu „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; 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, 
kas nosaka, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai 
zemes vienības daļa,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
2.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Margrietiņas", kadastra Nr. 3864 008 0116 – 27.86 ha 
platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0270 – 22,16 ha platībā.
2.2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Straumēni J".
2.3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0270 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101).
2.4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Margrietiņas" zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).



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

11. §
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Upmalu mājas"

S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja J. A. iesniegumu ar lūgumu atdalīt zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0124 – 11,4 ha platībā no nekustamā īpašuma „Upmalu mājas" ar kadastra 
Nr. 3864 006 0095 – 14,5 ha kopplatībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums „Upmalu mājas" ar kadastra Nr. 3864 006 0095 atrodas J.A. īpašumā.
2. Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 
19.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 
informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 
īpašuma objektos. Ņemot vērā „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 1.panta 1.daļas 
7.punktu, kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, J. A., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir 
tiesības prasīt zemes gabalu atdalīšanu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju - saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, uz LR 
2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.daļu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Upmalu mājas", kadastra Nr. 3864 006 0095 – 14,5 ha 
kopējā platība, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0124 – 11,4 ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Upmaliņas".
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0124 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201).
4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Upmalu mājas" zemes lietošanas mērķi: - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi,kad tas 



izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-
4601.

12. §
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0048 lietošanas mērķa maiņu

S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada domē (turpmāk tekstā - Dome) 06.09.2013. saņemts S. S. iesniegums ar lūgumu 
mainīt lietošanas mērķi zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0048 – 1.6 ha platībā no 
lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi.
Dome ir iepazinusies ar S. S. iesniegumu, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
tiešsaistes sistēmas datiem, lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas datiem.
Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai 
likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes vienībai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.7. Lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš 
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV 
nodaļā minētajām prasībām,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3874 012 0048, 1.6 ha platībā, lietošanas mērķi „Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" (NĪLM kods 0201).

13. §
Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0053 lietošanas mērķa maiņu

S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome (turpmāk tekstā- Dome) ir saņēmusi A. K. iesniegumu (iereģistrēts 
28.08.2013. Nr. 415). Iesniegumā norādīts lūgums mainīt lietošanas mērķi zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu 3874 014 0053 – 25,70 ha platībā no lauksaimniecības uz mežsaimniecības 
zemi.
Dome ir iepazinusies ar A. K. iesniegumu. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
tiešsaistes sistēmas datiem, lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas datiem. Izvērtējot Domes rīcībā
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 



likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai 
izmantošanai zemes vienībai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vietējā pašvaldība, kuras 
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.7. 
Lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā
zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Ņemot vērā augstāk minēto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo 
funkciju - saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3874 014 0053 - 25,70 ha platībā lietošanas mērķi no 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) uz zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība". (NĪLM kods 0201).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

14. §
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri

S.Kapteine, A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja I. S. 02.09.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Liepu ielā 4
dz.16, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
Ņemot vērā, ka:
1. dzīvojamā telpa Liepu ielā 4 - 16, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov. ir Rugāju novada 
domei piederoša un uz doto brīdi neizīrēta dzīvojamā telpa. Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta 
otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
2. likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 2.panta pirmā daļa paredz, ka dzīvojamās telpas lietošanas 
tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība. 
Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam ir dzīvojamās telpas īres līgums.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 5.panta otro daļu, 
kas nosaka, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas 
lēmuma pamata slēdz valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda 
lēmuma pieņemšanas; un 2013.gada 12.septembra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,

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



PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. S. par dzīvokļa Liepu ielā 4 dz. 16, Skujetnieki, 
Lazdukalna pag., Rugāju nov. īri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Dzidrai Šmagrei.

15. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

A.Leons

Rugāju novada dome izskatīja R. B. 29.08.2013. iesniegumu ar lūgumu izbeigt dzīvojamās telpas 
īres līgumu.
Ņemot vērā, ka:
1. 01.02.2010. tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 23 ar R. B. par dzīvokļa Liepu ielā 6 -
8, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov. īri un maksājumi par dzīvojamās telpas īri un 
komunālajiem pakalpojumiem ir veikti pilnā apmērā;
2. R. B. ir izteikusi vēlmi izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri" 27.pantu, kas paredz, ka dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.
Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas 
nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 2013.gada 
12.septembra Saimniecisko jautājumu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 01.02.2010. dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.23 ar R. B. par dzīvokļa Liepu ielā 6 - 8, 
Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov. īri.

16. §
Par izmaiņām Rugāju novada domes Finanšu komitejā

S.Kapteine

Saskaņā ar Rugāju novada domes 19.08.2013. lēmumu „Par deputāta Valda Anča pilnvaru 
izbeigšanos pirms termiņa" (protokols Nr.11, 25. §) tika izbeigtas deputāta Valda Anča pilnvaras 
pirms termiņa.
Ņemot vērā Rugāju novada vēlēšanu komisijas 09.08.2013. lēmumu „Deputāta Valda Anča pilnvaru
izbeigšana pirms termiņa, nākamā deputāta izvēle" (protokols Nr.10, 1.&) nākamais deputāta 
kandidāts no saraksta „Mēs – vienlīdzīgam novadam" ir Uldis Melnacis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai 



Dome var ievēlēt vai atbrīvot no pienākumiem pastāvīgo komiteju locekļus, ņemot vērā 2013.gada 
12.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, 
Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, 
Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – 1 deputāts: Uldis Melnacis,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Uldi Melnaci Rugāju novada domes Finanšu komitejas sastāvā.

17. §
Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā

S.Kapteine

Izskatot Rugāju novada vidusskolas direktores Ineses Feldmanes 04.09.2013. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Rugāju novada domes 
18.03.2010. noteikumu „Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums"
1.4. punktu, kas nosaka, ka amatalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu un 
izmaiņas tiek noteiktas ar domes lēmumu un ņemot 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas 
atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā:
1. likvidēt amata vienību pirmsskolas skolotājs (profesijas kods 2342 01);
2. likvidēt 0,5 amata vienību internāta audzinātājs (profesijas kods 2359 03);
3. izveidot jaunu 0,5 amata vienību remontstrādnieks (profesijas kods 9313 02), nosakot amatalgu 
Ls 140,00 (viens simts četrdesmit lati 00 santīmi) mēnesī.
4. izveidot jaunu amata vienību pirmsskolas auklis (profesijas kods 5311 01), nosakot amatalgu Ls 
270,00 (divi simti septiņdesmit lati 00 santīmi) mēnesī.

18. §
Par grozījumiem Rugāju novada sociālās aprūpes centra „Rugāji"

amata vienību un amatalgu sarakstā
S.Kapteine

Izskatot Sociālās aprūpes centra „Rugāji" vadītājas Sarmītes Pērkones 09.09.2013. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 13.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 



priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Rugāju novada domes 
18.03.2010. noteikumu „Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums"
1.5. punktu, kas nosaka, ka priekšlikumus par amatalgas likmes izmaiņām var iesniegt pašvaldības 
amatpersonas – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji un ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Sociālās aprūpes centra „Rugāji" amata vienību un amatalgu sarakstā: amata 
vienībai veļas mazgātājs (profesijas kods 9121 01) noteikt astoņu stundu darba slodzi dienā un 
amatalgu Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) mēnesī

19. §
Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras

Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē
S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā NVA) 23.08.2013. 
vēstuli Nr.17.1-7/68 (iereģistrēta Nr.560) ar lūgumu deleģēt vienu Rugāju novada domes pārstāvi 
darbam NVA Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē.
Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka pašvaldībām uzdevumu rūpēties
par bezdarba samazināšanu. Savukārt, lai veicinātu sadarbību un interešu saskaņošanu 
nodarbinātības politikas īstenošanā pašvaldībai nepieciešams sadarboties ar NVA. Iepriekšējā NVA 
Balvu filiāles Konsultatīvās padomes sastāvā Rugāju novada domi pārstāvēja Sandra Kapteine. 
Balstoties uz to, ka Sandrai Kapteinei ir pieredzi NVA Konsultatīvās padomes darbā lietderīgi būtu 
deleģēt viņu atkārtoti.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
24.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 
komisijas, valdēs un darba grupās un Finanšu komitejas 2013.gada 12.septembta sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Andris Leons, Eduards Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – 1 deputāts: Sandra Kapteine,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Deleģēt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini darbam Nodarbinātības valsts 
aģentūras Balvu filiāles konsultatīvajā padomē.



20. §
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no J. S.

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērinātas tiesu izpildītājas 
Anitas Kalniņas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr. 3443 ar informāciju, ka tiek vērsta piedziņa uz J. S.
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3864 004 0247 un nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
3864 004 0172. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta 5. daļu, tiesu izpildītāja pieprasa no 
pašvaldības ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu 
par nodokļu parāda piedziņu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Uz 28.08.2013. J. S. ir konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 15,86 (piecpadsmit lati un 
86 santīmi) apmērā, nokavējuma naudu Ls 0,53 (nulle lati un 53 santīmi) apmērā, kopā Ls 16,39 
(sešpadsmit lati un 39 santīmi). Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2.panta pirmo 
daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās personas, 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.
Rugāju novada dome ir nosūtījusi brīdinājumu nomaksāt nokavētos nodokļu un nokavējuma naudu. 
Brīdinājumā tika norādīts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda Ls 15,86 (piecpadsmit lati
un 86 santīmi), nokavējuma naudu Ls 0,53 (nulle lati un 53 santīmi), kopā Ls 16,39 (sešpadsmit lati
un 39 santīmi). Brīdinājums kļuva neapstrīdams 2013.gada 20.septembrī.
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 augstāk minēto un 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 12.septembta 
sēdes atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no J. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 15.86 (piecpadsmit lati un 
86 santīmi) apmērā, nokavējuma naudu Ls 0,53 (nulle lati un 53 santīmi) apmērā, kopā Ls 16,39 
(sešpadsmit lati un 39 santīmi).
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.

21. §
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no A. P.

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērinātas tiesu izpildītājas 
Anitas Briškas 2013.gada 5.augusta vēstuli Nr. 6048 ar informāciju, ka tiek vērsta piedziņa uz A. P. 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3874 019 0166. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. 
panta 5. daļu, tiesu izpildītāja pieprasa no pašvaldības ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



Uz 28.08.2013. A.P. ir konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 16,89 (sešpadsmit lati un 
89 santīmi) apmērā, nokavējuma naudu Ls 0,56 (nulle lati un 56 santīmi) apmērā, kopā Ls 17,45 
(septiņpadsmit lati un 45 santīmi). Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 
pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās personas, 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.
Rugāju novada dome ir nosūtījusi brīdinājumu nomaksāt nokavētos nodokļu un nokavējuma naudu. 
Brīdinājumā tika norādīts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda Ls 16,89 (sešpadsmit lati 
un 89 santīmi), nokavējuma naudu Ls 0,56 (nulle lati un 56 santīmi), kopā Ls 17,45 (septiņpadsmit 
lati un 45 santīmi). Brīdinājums kļuva neapstrīdams 2013.gada 20.septembrī.
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 augstāk minēto un 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 12.septembta 
sēdes atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no A. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 16,89 (sešpadsmit lati 
un 89 santīmi) apmērā, nokavējuma naudu Ls 0,56 (nulle lati un 56 santīmi) apmērā, kopā Ls 17,45 
(septiņpadsmit lati un 45 santīmi).
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.

22. §
Par daļēju parāda par īri dzēšanu Z. V.

S.Kapteine

Rugāju novada dome izskatīja Z. V. 09.09.2013. iesniegumu ar lūgumu dzēst parādu par īri sakarā 
ar to, ka dzīvoklim veikta logu nomaiņa.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
1. saskaņā ar Īres un komunālo maksājumu aprēķina un uzskaites sistēmas datiem uz 31.08.2013. Z.
V. ir īres parāds par dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-16, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., par
kopējo summu Ls 317,58 (trīs simti septiņpadsmit lati un 58 santīmi);
2. saskaņā ar iesniegtajiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem Z. V. ir veicis logu nomaiņu 
augstāk minētajā dzīvojamā telpā par kopējo summu Ls 189 (viens simts astoņdesmit deviņi lati un 
00 santīmi);
3. likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldībām racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tādējādi lietderīgi ir veikt īres 
maksājumu parāda dzēšanu proporcionāli ieguldīto līdzekļu daļai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2013.gada
12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,



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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Dzēst Z. V. īres maksājumu parāda daļu Ls 189 (viens simts astoņdesmit deviņi lati un 00 santīmi) 
apmērā par dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-16, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.

23. §
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu

D.Tutiņa

Rugāju novada dome izvērtēja ugunsdzēsēju automašīnas GAZ-53-12 izmantošanas un uzturēšanas 
lietderību.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, uzskaitē tika konstatēts :
1. ugunsdzēsēju automašīna GAZ-53-12 (reģistrācijas numurs 6121 ЛТО) pašvaldības bilancē no 
01.07.1994., pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.111., inventāra numurs 1200. Pamatlīdzekļa 
sākotnējā vērtība Ls 39.24., pamatlīdzekļa nolietojuma kategorijas kods 0004, lietderīgās lietošanas 
laiks 60 (mēneši). Pamatlīdzekļa kopējais nolietojums - Ls 39.24, atlikusī vērtība - Ls 00.00;
2. automašīna ir morāli un fiziski novecojusi, tās remontam un uzturēšanai nepieciešami lieli 
finanšu līdzekļi.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības 2.6.nodaļas 46,47,48 punktu (apstiprināts ar 
29.12.2009. rīkojumu Nr.3-7/32) Rugāju novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. ieteikumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Norakstīt ugunsdzēsēju automašīnu GAZ-53-12, reģistrācijas numurs 6121 ЛТО, inventāra 
nr.1200.
2. Realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā.

24. §
Par noteikumu „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība

Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu
S.Kapteine. D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka, lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, kas 
nosaka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Ministru kabineta 



21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 41.3. 
punktu, kas nosaka, grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā uzņēmums 
dokumentē un uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, tai skaitā ar 
uzņēmuma saimniecisko darbību saistītos transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, kā arī 
izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma kā darba devēja vieglo transportlīdzekļu izmantošanu tādām 
vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanu, un kurus nosaka, 
ņemot vērā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasības un 12.09.2013. Finanšu komitejas 
sēdes lēmuma atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt noteikumus „Transportlīdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtība Rugāju novada 
pašvaldībā".

25. §
Par noteikumu „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu

S.Kapteine, D.Tutiņa

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmā daļas
2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 
ceturto daļu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu,15.panta trešo daļu, 19.panta sesto daļu, 
26.panta trešo daļu, 27.panta trešo daļu, 32.panta ceturto daļu, 42.panta pirmo un sesto daļu, 
44.panta pirmo daļu un 08.08.2013. Finanšu komitejas sēdes lēmuma atzinumu, atklāti balsojot,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības noteikumus „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā".

26. §
Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada

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

S.Kapteine, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 
apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, kas 
nosaka, ka Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā 



kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma 
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Finanšu 
komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada 
budžetu"".
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

27. §
Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 15.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo,
sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana"" apstiprināšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt saistošus noteikumus; 43. panta pirmās daļas 5 un 6 punktu, kas nosaka, ka dome ir 
tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; par sanitārās tīrības uzturēšanu un
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā 
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu; ņemot vērā 
2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, 
sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana"".
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

28. §
Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija



saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā""
apstiprināšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt saistošus noteikumus; 43. panta 13. punktu, kas nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot 
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos, par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem, un 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība 
izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā,
nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu 
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai 
un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu; ņemot 
vērā 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 
19.maija saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā"".
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

29. §
Par saistošo noteikumu Nr. 13/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra

saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi"" apstiprināšanu
S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt saistošus noteikumus; 43. panta pirmās daļas 4. un 13.punktu, kas nosaka, ka Dome ir 
tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos par sabiedrisko kārtību un par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos 
paredzētajiem jautājumiem, ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 17. 



janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi""
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

30. §
Par saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju

novadā"" apstiprināšanu
S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var

apstiprināt saistošus noteikumus, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to

apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas; likuma „Par nodokļiem
un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības

nodevas par būvatļaujas saņemšanu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 
19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai 
Rugāju novadā"" .
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

31. §
Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta
saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.

S.Kapteine, G.Pipurs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības nolikumu, ņemot vērā 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 



19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"".
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

32. §
Par Privatizācijas komisijas ievēlēšanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai 
dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, 
valdēs un darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas un likuma „Par 
valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju" 60.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada 
dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā 
novada dome, 2013.gada 12.septembra Finanšu komitejas atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita Loseva, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, 

PRET – nav, 

ATTURAS – 2 deputāti: Sandra Kapteine, Andris Leons,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Lonija Melnace;
1.2. Gatis Začs;
1.3. Andrejs Stepāns;
1.4. Sandra Kapteine;
1.5. Andris Leons.
2. Par Privatizācijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Loniju Melnaci.
3. Uzdot iepriekšējai Privatizācijas komisijas priekšsēdētājai Marutai Paiderei nodrošināt 
Privatizācijas komisijas dokumentu nodošanu Lonjai Melnacei.

33. §
Par nekustamā īpašuma „Alojas" atsavināšanu

S.Kapteine

2013.gada 3.septembrī tika saņemts E. S. iesniegums ar lūgumu atsavināt par nosacīto cenu zemes 
gabalu „Alojas", zemes vienības kadastra apzīmējums 3874 018 0174 un zemes vienības kadastra 
apzīmējums 3874 019 0104.
Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:
1. Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
kurš nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 



līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 
līgums.
2. 2010.gada 28.oktobra sēdē (protokols Nr.15, 7.20.§) tika nolemts izbeigt lietošanas tiesības Evitai
Saleniecei uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0174 – 4,6 ha, 3874 019 0104 – 
2,85 ha platībā ar 2010.gada 1.jūniju. Ar 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) 
tika nolemts minētās zemes vienības atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemi, uz kuras fiziskajām vai 
juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. 2011.gada 27.janvārī noslēgts
zemes nomas līgums ar E. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0174 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0104 nomu.
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.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta septiņpadsmito punktu, kurš nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī saskaņā ar „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma" 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta
otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 
nosaka atsavinātas publiskās personas lēmējinstitūcija,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Alojas", kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0174 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0104.
2. Nodot nekustamā īpašuma novērtēšanu Attīstības un plānošanas nodaļai, pieaicinot vienu vai 
vairākus sertificētus ekspertus.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēka ar brīdi, kad tas paziņots
(izsniegts) personīgi, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-
4601.

34. §
Par Rugāju novada pašvaldības policijas vadītāja O.Aleksandrova atbrīvošanu no amata

S.Kapteine

Ņemot vērā Rugāju novada pašvaldības policijas vadītāja Oļega Aleksandrova 2013.gada 
18.septembra iesniegumu ar kuru tiek lūgts atbrīvot no pašvaldības policijas vadītāja amata ar 
2013.gada 1.oktobri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas



nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos,

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

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Oļegu Aleksandrovu no Rugāju novada pašvaldības policijas vadītāja amata pēc paša 
vēlēšanās ar 2013.gada 1.oktobri.
2. Uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Oļegu 
Aleksandrovu ar 2013.gada 1.oktobri.

35. §
Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

S.Kapteine, G.Pipurs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.pantu, kas nosaka, ka novada 
vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena 
mēneša laikā pēc domes izveidošanas, saskaņā ar 10.pantu, kas nosaka, ka par katru kandidātu balso
atsevišķi un par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, 
kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai, pārbaudot pieteikto kandidātu atbilstību likuma 6.pantā 
noteiktajām prasībām, Finanšu komitejas 2013.gada 12.septembta sēdes atzinumu,

atklāti balsojot:

1. Sarmīte Tuča, PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, 
Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, PRET - 
nav, 

ATTURAS – nav,

atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo 
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Arnolds Zizlāns,

2. Imants Briedis, PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Uldis Melnacis,

PRET - 4 deputāti: Olita Loseva, Eduards Stalidzāns, Inese Feldmane, Arnolds Zizlāns,

ATTURAS – nav,

3. Līga Kravale, PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita
Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, Arnolds Zizlāns,

PRET - nav, 

ATTURAS – nav,



4. Valdis Smoļaks, PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, 
Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, Arnolds Zizlāns,

PRET - 1 deputāts: Olita Loseva,

ATTURAS – nav,

5. Zane Puļča PAR – 9 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Olita 
Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, Arnolds Zizlāns,

PRET - nav,

ATTURAS – nav,

6. Elita Šubeniece, PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, 
Maruta Paidere, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, Arnolds Zizlāns,

PRET - 1 deputāts: Olita Loseva,

ATTURAS – nav,

7. Gatis Začs, PAR – 2 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,

PRET - 5 deputāti: Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Uldis Melnacis, Arnolds Zizlāns, Olita 
Loseva,

ATTURAS – 2 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere,

8. Biruta Bikaviņa, PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Olita Loseva Uldis 
Melnacis, Arnolds Zizlāns,

PRET - 4 deputāti: Andris Leons, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Eduards Stalidzāns,

ATTURAS – nav,

9. Biruta Duļevska, PAR – 3 deputāti: Andris Leons, Inese Feldmane, Eduards Stalidzāns,

PRET - 2 deputāti: Uldis Melnacis, Olita Loseva,

ATTURAS – 4 deputāti: Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Iveta Arelkeviča, Arnolds 
Zizlāns,

Rugāju novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Rugāju novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā:

1.1. Līga Kravale;
1.2. Zane Puļča;
1.3. Sarmīte Tuča;
1.4. Valdis Smoļaks;
1.5. Elita Šubeniece;
1.6. Biruta Bikaviņ;
1.7. Imants Briedis;

2. Lēmumu piecu dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.




