
2012.08.16., (protokols Nr.13). 

2012.gada 16.augusta domes sēdes lēmumi (protokols Nr.13).

Darba kārtība:

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

2. Par brīvpusdienu piešķiršanu.

3. Par zemes nomu.

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bebri", Rugāju 
pagastā , Rugāju novadā.

5. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

6. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību sarakstā.

7. Par nekustamā īpašuma „Vilkavas māja" atsavināšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju 
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu.

9. Par galvojuma sniegšanu SIA „Balvu autotransports".

1. §

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

S.Kapteine

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā" un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.07.2012. līdz 30.09.2012. – 19 ģimenēm,
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1.2. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 13 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.07.2012. līdz 30.09.2012. – 6 personām,

2.2. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 8 personām,

2.3. 01.08.2012. līdz 31.01.2013. – 3 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.07.2012. līdz 30.09.2012. – 2 ģimenēm,

3.2. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 1 personai.

4. Piešķirt GMI pabalstu no:

4.1. 01.08.2012. līdz 31.08.2012. – 5 ģimenēm Ls 496,34 mēnesī ,

4.2. 01.08.2012. līdz 31.10.2012. – 3 ģimenēm Ls 451,67 mēnesī,

4.3. 01.08.2012. līdz 30.09.2012. – 1 personai Ls 40,00 mēnesī.

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 10 personām Ls 440,00 apmērā.

6. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 personai Ls 50,00 apmērā.

7. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 200,00 apmērā.

8. Piešķirt materiālo pabalstu 1 personai Ls 20,00 apmērā.

9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 1 personai Ls 25,00 apmērā.

2. §

Par brīvpusdienu piešķiršanu

S.Kapteine

Nolūkā nodrošināt izglītojamajiem sabalansētu un veselīgu uzturu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 
likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 
13.augusta atzinumu

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Piešķirt brīvpusdienas 2012. gada septembrī, oktobrī visiem Rugāju novada vispārizglītojošo 
skolu 2. – 12. klašu skolēniem, turpmāk līdz 31.decembrim skolēniem ar sekmīgu zināšanu 
vērtējumu, bez neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem.

2. Līdzekļus brīvpusdienām piešķirt no Rugāju novada pašvaldības budžetā sociālajiem pabalstiem 
plānotajiem līdzekļiem.

3. Par nepieciešamo brīvpusdienu skaitu vispārizglītojošās skolās Rugāju novada vispārizglītojošo 
skolu direktoriem informēt Rugāju novada pašvaldības Sociālo dienestu, iesniedzot skolēnu 
sarakstu.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rugāju novada domes 2011. gada 19.augusta 
lēmuma „Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu 
piešķiršanu" (protokols Nr.15,1.§) 12.punkts.

3. §

Par zemes nomu

A.Leons

1. Rugāju novada domē 2012.gada 27.jūlijā saņemts SIA Green Investments, reģ. Nr. 
LV40103452678, Vesetas iela 10-77, Rīga, LV-1013, valdes priekšsēdētāja Ģirta Bites iesniegums 
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0120 – 2.1 ha platībā, 
pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, 
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos 
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA Green Investments, reģ. Nr. LV40103452678, par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0120 – 2.1 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 LR likumos noteiktos nodokļus.



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

2. Rugāju novada domē 2012.gada 13.augustā saņemts A. Z. [..] iesniegums ar lūgumu iznomāt 
zemes gabalu, kadastra apzīmējums 3864 004 0114, ar izpirkuma tiesībām – 1.7 ha platībā, 
pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, 
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos 
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Z. [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0114 – 1.7 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna 
pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa

2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

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

4. §

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu

nekustamajam īpašumam „Bebri", Rugāju pagastā , Rugāju novadā

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 6.augustā saņemts L. A. iesniegums, ar lūgumu par nekustamā 
īpašuma „Bebri", kadastra Nr. 3874 003 0052, kopējā platība 8.3 ha sadalīšanu divos zemes 
gabalos. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2006.gada 14.septembra „Zemes ierīcības likuma" 
5.panta pirmās daļas 1.punktam, kurš nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks 
attiecībā uz saviem īpašumiem; 8.panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 
projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 
projektu šā likuma 8.punktā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām 



normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar
Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi" 11. punktu pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, 
un Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma "Bebri", Rugāju pagastā, Rugāju novadā 
ar kadastra Nr. 3874 003 0052 sadalīšanai.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam "Bebri", 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, kadastra apzīmējums 3874 003 0052 (pielikumā) .

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļai.

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

5. §

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

A.Leons

Rugāju novada domē 2012.gada 16.augustā saņemts L. P. [..] iesniegums ar lūgumu piešķirt 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 011 0041 nosaukumu „Ozollejas". Saskaņā ar 
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, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.2 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, zemes vienībai 
vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 011 0041 nosaukumu „Ozollejas".



2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0041 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

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

6. §

Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību sarakstā

S.Kapteine, B.Berkolde

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 27.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta otro 
daļu, kas nosaka – ja vecāku un bērna attiecības nenodrošina bērna attīstībai labvēlīgu vidi vai bērns
ir hroniski slims, pašvaldība palīdz ģimenei nodrošināt psihologa, sociālā pedagoga vai cita 
speciālista konsultāciju, ņemot vērā 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, Finanšu komitejas 2012.gada 13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.Veikt grozījumus Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību sarakstā:

1.1. Izveidot amata vienību izglītības psihologs (profesijas kods 2634 03).

1.2. Noteikt izglītības psihologa amatalgas likmi mēnesī Ls 480.00 (četri simti astoņdesmit lati 00 
santīmi).

2. Lēmums stājas spēkā 01.09.2012.

7. §

Par nekustamā īpašuma „Vilkavas māja" atsavināšanu

S.Kapteine

Rugāju novada domē 2012.gada 25.jūlijā tika saņemts V. O. iesniegums ar lūgumu atsavināt par 
nosacīto cenu zemes nekustamo īpašumu „Vilkavas māja", kadastra Nr. 3874 505 0002.

Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:

Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kurš 
nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai 



visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā 
esošās zemes.

Nekustamais īpašums „Vilkavas māja", kadastra nr. 3874 505 0002, atrodas Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0048 9747. Augstāk minētais 
nekustamais īpašums atrodas uz V. O. zemesgrāmatā reģistrētas zemes, kadastra Nr. 3874 005 0019.

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

Augstāk minētā panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina 
vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2011.gada 12.aprīlī nekustamā īpašuma vērtētājs Vilis 
Kašs Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Vilkavas māja" (kadastra Nr. 3874 505 
0002) novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Vilkavas māja" tirgus vērtība tika noteikta Ls 
2 600 (divi tūkstoši seši simti latu un 00 santīmu). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 
sastāda Ls 62.50 (sešdesmit divi lati un 50 santīmi).

Līdz ar to nosacītā cena ir LVL 2 662.50 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit divi lati un 50 santīmi).

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

Ņemot vērā „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 41.panta otro daļu, kura nosaka, ka 
ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, 
tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās daļas nosacījumus. Savukārt minētā
likuma 36.panta trešā daļa paredz, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu,
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.

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, un 
nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 13.augusta 
atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Vilkavas māja", kadastra apzīmējums 3874 505 0002, par labu V. 
O.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 2 662.50 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit 
divi lati un 50 santīmi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati. Nomaksas termiņš 1 (viens) gads pēc pirkuma līguma 
parakstīšanas.

8. §

Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par Rugāju
novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" apstiprināšanu

S.Kapteine, I.Šaicāne

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 30.pantu, ņemot vērā 
Finanšu komitejas 2012.gada 13.augusta atzinumu,

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2012 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2012 "Par 
Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžetu"" (pielikumā).

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

9. §

Par galvojuma sniegšanu SIA „Balvu autotransports"

S.Kapteine

Rugāju novada domē 2012.gada 14.augustā tika saņemts SIA „Balvu autotransports", reģ. Nr. 
43403001424, iesniegums ar lūgumu sniegt galvojumu.

Lai veiktu SIA „Balvu autotransports" autobusu parka optimizāciju ir nepieciešams LVL 60 000 
(sešdesmit tūkstoši latu un 00 santīmu) aizņēmums. Rugāju novada domei pieder desmit procenti 
SIA „Balvu autotransports" kapitāla daļu. Līdz ar to galvojums sastāda LVL 6 000 (seši tūkstoši 
latu).

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 26. panta trešās daļas ceturto punktu, kur it 
noteikts, ka tikai pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, var sniegt galvojumus, kas uzliek 
saistības pašvaldības finanšu līdzekļiem, ja vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai sniegtā 



galvojuma apmērs procentuāli atbilst pašvaldības kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā. 
Ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem" 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības var ņemt īstermiņa vai 
ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, noslēdzot aizdevuma līgumu ar Valsts kasi vai citu 
aizdevēju; 6.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas, ja 
tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu; 18.punktu, kurš paredz, 
ka pašvaldības, kas sniedz galvojumu vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, var pilnvarot 
vienu pašvaldību visu dokumentu iesniegšanai.

atklāti balsojot:

PAR – 10 deputāti: Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Arnolds Zizlāns, Valdis Ančs, Andris Leons, Eduards Stalidzāns, Rasma Zuša, 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei galvojuma
sniegšanai, pilnvarot Balvu novada pašvaldību visu dokumentu iesniegšanai.
2. Garantēt SIA "Balvu autotransports", reģ. Nr. 43403001424, ilgtermiņa aizņēmumu LVL 60 000 
(sešdesmit tūkstoši latu un 00 santīmu) proporcionāli Rugāju novada pašvaldībai piederošajām 
kapitāla daļām 10 % jeb LVL 6 000 (seši tūkstoši latu) apmērā ar Rugāju novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.


