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2012.gada 4.oktobra ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

Darba kārtība:
1. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
2. Par nosaukuma piešķiršanu.

1. §
Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu

R.Krēmere, G.Pipurs

Ņemot vērā apstākli, ka Rugāju mežniecība ir likvidēta un tās telpas šobrīd netiek izmantotas, 
savukārt Rugāju novada domes administrācijai trūkst telpu, kas nepieciešamas gan Sociālajam 
dienestam, kas veic Likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktā minētās funkcijas, 
gan Saimnieciskajai nodaļai, kas veic augstāk minētā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās 
pašvaldības autonomās funkcijas, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
42.pantu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, 
ka „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā", atklāti balsojot:

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Rugāju novada domei īpašumā bez atlīdzības 
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 3874 012 0623 Kurmenes ielā 41, Rugājos, Rugāju pagastā,
Rugāju novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0623 un 
administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0623 001 un noliktavas ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0623 002.

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 3874 012 0623 Kurmenes ielā 41, Rugājos, 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0623
un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0623 001 un 3874 012 0623 002, tiks izmantots 
Rugāju novada domes administrācijas vajadzībām, ierīkojot ēkā sociālā dienesta un komunālo, 
saimniecisko pakalpojumu centru.

3. No Rugāju novada domes pašvaldības pamatbudžeta segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 
īpašuma Kurmenes ielā 41, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā (kadastra numurs 3874 012 
0623) pārņemšanu un īpašuma tiesību korroborāciju zemesgrāmatā.

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=604:20121004-protokols-nr16&catid=123:domle&Itemid=136


2. §
Par nosaukuma piešķiršanu

R.Krēmere

Izskatot A. U. [..] iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864
007 0207 nosaukumu „Meroni", saskaņā ar „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, atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: 
Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Inese Feldmane, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Arnolds 
Zizlāns, Andris Leons, Rasma Zuša, Andrejs Stepāns, Juris Bleiders, Jānis Lesnieks, Eduards 
Stalidzāns,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0207 nosaukumu „Meroni".
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)


