
19.12.2013., (protokols Nr.16). 

Rugāju novada domes 2013.gada 19.decembra sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16).

 
Darba kārtība:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. 
3. Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu. 
4. Par pašvaldības zemesnomu B. K.
5. Par pašvaldības zemesnomu M. G.
6. Par nekustamā īpašuma „Mazie Meroni” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma ,,Ezeriņš” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki” sadalīšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību  nekustamajam īpašumam „Ceriņmāja”

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Leitāni”
11. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
12. Par platības precizēšanu
13. Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā. 
14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
15.  Par  saistošo  noteikumu  Nr.  19/2013  “Grozījumi  Rugāju  novada  pašvaldības  2013.gada
24.janvārasaistošajos  noteikumos  Nr.  3/2013  „Par  Rugāju  novada  pašvaldības  2013.  gada  budžetu””
apstiprināšanu. 
16.  Par  Rugāju  novada  domes  saistošo  noteikumu  Nr.  20/2013  „Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa
piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā” apstiprināšanu. 
17.  Par  saistošo  noteikumu  Nr.  21/2013  „Par  Rugāju  novada  domes  2013.gada  21.novembra  saistošo  noteikumu

Nr.18/2013  „Kārtība  kādā,  Rugāju  novada  pašvaldības  amatpersonas  un  darbinieki  izmanto  pašvaldības  mantu  un
finanšu resursus” atcelšanu” apstiprināšanu.

18. Par    noteikumu „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu
un finanšu resursus” apstiprināšanu.

19.  Par  saistošo    noteikumu  Nr.  22/2013  „Par  Rugāju  novada  domes  2013.gada  23.septembra  saistošo  noteikumu
Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem atcelšanu” apstiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr. 23/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.
21. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078.
22. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 010 0115 un 3864
010 0182.
23. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu.
24. Par kalendāra cenas apstiprināšanu.

 
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 pamatojoties uz Sociālā
dienesta 12.decembra sēdes lēmumu, kā arī, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
2013.gada 12.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,
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Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 11 ģimenēm;
1.2. 01.12.2013. līdz 28.02.2014. – 12 ģimenēm;
1.3. 01.12.2013. līdz 31.12.2013. – 1 ģimenei;
1.4. 01.122013. līdz 31.05.2014. – 1 ģimenei.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:
2.1. 01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 5 personām;
2.2. 01.12.2013. līdz 28.02.2014. – 6 personām;
2.3. 01.11.2013. līdz 30.04.2014. – 1 personai;
2.4. 01.12.2013. līdz 31.05.2014. – 6 personām;
2.5. 01.12.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai.

       3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes(personas) statusu no:

3.1. 01.11.2013. līdz 30.04.2014. 1 personai;
3.2. 01.11.2013. līdz 31.01.2014. – 1 personai;
3.3. 01.12.2013. līdz 31.05.2014. – 1 ģimenei.

     4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai78 personām Ls 2129,00 apmērā.

5. Piešķirt GMI pabalstu 5 ģimenēm Ls 279,47 apmērā mēnesī kopā.
8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 5 personām Ls 250,00 apmērā.
9. Piešķirt materiālo pabalstu 5 personām Ls 110,00 apmērā
10. Piešķirt dzīvokļa (malkas) pabalstu 6 personām Ls 150,00
11. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 5 personām.
12.  Segt  ēdināšanas  izdevumus  (vienu  latu  dienā)  ar  2013.gada  decembri1  profesionālās
vidusskolas audzēknim.
13.Piešķirt pabalstu veicot sabiedriski derīgo darbu 6 personām Ls 96,00.

 
2. § 

Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pašvaldības dome

pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,Valsts pārvaldes iekārtas 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)”,  ņemot  vērā  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  2013.gada

12.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta
Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju

novada dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu.

 
 

3. §
Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu

S.Kapteine

 
Jaunatnes politikas koordinācijas attīstīšanai Rugāju novada pašvaldībā ar Rugāju novada domes

19.08.2013.  sēdes  lēmumu  (protokols  Nr.11,  3.§)  Rugāju  Jauniešu  iniciatīvu-interešu  centra  vadītājai



L.Kravalei uzdots veikt  jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi.  Ņemot vērā, ka Jaunatnes politikas
pamatnostādņu  2009.-2018.gadam  1.2.punktā  paredzēta  iespēja  pašvaldībām  izveidot  jaunatnes  lietu
konsultatīvās  komisijas  un  Rugāju  novada  Jaunatnes  politikas  attīstības  stratēģijā  2013.-2019.gadam
(6.2.sadaļa)  noteikts  mērķis  veidot  vienotu  atbalsta  sistēmu  jaunatnes  darba  organizēšanai,  Izglītības
pārvalde  uzskata  par  nepieciešamu  izveidot  Rugāju  novada  pašvaldības  Jaunatnes  lietu  konsultatīvo
komisiju un ierosina to noteikt 10 cilvēku sastāvā ar šādu pārstāvniecību:

1. Rugāju novada domes deputātu pārstāvis 
2. Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītājs 
3. Rugāju novada jaunatnes lietu koordinators 
4. Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinators 
5. Rugāju novada Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis 
6. Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājs 
7. Rugāju novada Pašvaldības policijas pārstāvis 
8. Rugāju novada Rugāju pagasta pārstāvis 
9. Rugāju novada Lazdukalna pagasta pārstāvis 
10.Rugāju novada NVO pārstāvis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru  jautājumu,  kas  ir  attiecīgās  pašvaldības  pārziņā,  turklāt  tikai  dome  var  ievēlēt  pārstāvjus  un  locekļus

pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, un 61.panta pirmo daļu, kura paredz, ka atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,

komisijas  vai  darba  grupas;  Jaunatnes  likuma  5.panta  otrās  daļas  3.punktu,  kas  paredz,  ka  pašvaldība,  izveidojot
institucionālu  sistēmu  darbam  ar  jaunatni,  ir  tiesīga  izveidot  jaunatnes  lietu  konsultatīvo  komisiju,  kas  veicina

pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā; Rugāju novada
domes 19.08.2013.  saistošo noteikumu „Rugāju novada pašvaldības  nolikums” (apstiprināts  Rugāju  novada domes

19.08.2013.  sēdē,  protokols  Nr.11,  24.§)  60.punktu,  kas  nosaka,  ka  atsevišķu  pašvaldības  funkciju  pildīšanai  vai
pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem

var izveidot arī citas komisijas, valdes vai darba grupas, kuras darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem,
ievērojot Sociālo, izglītības un kultūras komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta

Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,  Arnolds  Zizlāns,  Uldis  Melnacis,  Eduards  Stalidzāns,
PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Izveidot Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju šādā 9 cilvēku sastāvā:

 
 

 
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei ar rīkojumu noteikt sekretāru Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu

konsultatīvās komisijas darba dokumentēšanai.

 

Komisijas priekšsēdētāja – Līga Kravale, Rugāju novada jaunatnes lietu koordinatore
 

Komisijas vietniece – Jolanta Ikstena, Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja
   
Komisijas locekļi: Olita Loseva, Rugāju novada domes deputāte
 Biruta Berkolde, Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 Maruta Paidere, Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra 
koordinators

 Laura Kļaviņa, Rugāju novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 Anita Everte, Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

 Liene Pipure, Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Margita Štāle-
Krēmere,

 Biedrības „Jaunatne lauku attīstībai” valdes priekšsēdētāja



 
4. § 

Par pašvaldības zemesnomu B. K. 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju novada dome izskatīja  B.  K.[..]  iesniegumu (iereģistrēts  29.11.2013.  Nr.579.),  ar  lūgumu

iznomāt zemes vienībuar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 – 1.5 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 15.09.2008.

Rugāju novada domes lēmumu Nr.9. 17.&.2.p. ,,Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra
numuru 3874 012 0381, kopējā platība – 4.2 ha ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar
kadastra Nr. 3874 012 0381 ir neapbūvēta.

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  18.punkts  nosaka,  ka
neapbūvēta  zemes gabala  nomas maksa  gadā ir  ne  mazāk  kā  1,5  % no  zemes kadastrālās  vērtības,
Saimniecisko  jautājumu  komitejas  12.12.2013.  atzinumu,  atklāti  balsojot:  PAR  –  8  deputāti:  Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
            1. Slēgt zemes nomas līgumu ar B. K. [..] līdz 2014.gada 20.janvārim par zemes gabala 1.5 ha

platībā iznomāšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra Nr. 3874 012 0381 – 4.2 ha
kopplatībā.

2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. 
3.  Zemes  nomas  maksu  gadā  noteikt  1,5% apmērā  no  zemes  kadastrālās  vērtības.  Nomnieks

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.
5.  Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  ir  pārsūdzams  viena  mēneša  laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
5. § 

Par pašvaldības zemesnomu M. G. 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju novada dome izskatīja  M.  G.[..]  iesniegumu (iereģistrēts  05.12.2013 Nr.591.),  ar  lūgumu

iznomāt zemes vienībuar kadastra apzīmējumu 3874 012 0580 – 1.9 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 15.09.2008.

Rugāju novada domes lēmumu Nr.9. 17.&.2.p. ,,Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra
numuru 3874 012 0580 ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme.

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar
kadastra Nr. 3874 012 0580 ir neapbūvēta. 

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  18.punkts  nosaka,  ka
neapbūvēta  zemes gabala  nomas maksa  gadā ir  ne  mazāk  kā  1,5  % no  zemes kadastrālās  vērtības,



Saimniecisko  jautājumu  komitejas  12.12.2013.  atzinumu,  atklāti  balsojot:  PAR  –  8  deputāti:  Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.G. [..] līdz 2014.gada 20.janvārim par pašvaldībai piekrītošās

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0580 – 1.9 ha platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. 
3.  Zemes  nomas  maksu  gadā  noteikt  1,5% apmērā  no  zemes  kadastrālās  vērtības.  Nomnieks

papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.
5.  Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  ir  pārsūdzams  viena  mēneša  laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
6. § 

Par nekustamā īpašuma „Mazie Meroni” sadalīšanu 

S.Kapteine, A.Leons

            
Rugāju  novada dome izskatīja  A.  U.  iesniegumu (iereģistrēts  21.11.2013.  Nr.563)  [..]  ar  lūgumu

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0333 - 3.5ha platībā no nekustamā īpašuma ar
kadastra  numuru  3864  008  0267  –  14.8  ha  platībā,  atdalītajai  zemes  vienībai  piešķirt  nosaukumu
„Mājpuķītes” un noteikt 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 datiem nekustamais īpašums ar

kadastra  Nr.  3864  008  0267 atrodas  A.U.  īpašumā.  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.U., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei ir
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

2)  Saskaņā ar  valsts  zemes dienesta  kadastra  informācijas datiem,  Rugāju  novada Lazdukalna
pagastā nosaukums „Mājpuķītes” nav reģistrēts. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļa
nosaka,  ka  nekustamā īpašuma nosaukums ir  ar  pašvaldības  lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

3)  Saskaņā  ar  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, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa. 

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 12.12.2013. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8  deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,  Arnolds
Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. No nekustamā īpašuma “Mazie Meroni”, kadastra Nr. 3864 008 0267 – 14.8 ha platībā, atdalīt

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0333 – 3.5 ha platībā.
2.  Atdalītajai  zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu  3864  007  0333  piešķirt  nosaukumu

“Mājpuķītes”  un  noteikt  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 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.

 
7. § 



Par nekustamā īpašuma ,,Ezeriņš” sadalīšanu 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju  novada dome izskatīja  A.  M.[..]  iesniegumu (iereģistrēts  10.12.2013.  Nr.594),  ar  lūgumu

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0151 – 1.8 ha platībā no nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 3874 012 0150 – 23.6 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Zālāji”
un noteikt 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 datiem nekustamais īpašums ar

kadastra  Nr.  3874 012 0150 atrodas  A.M.  īpašumā.  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.M., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei ir
tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

2) Saskaņā ar valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem, Rugāju novada Rugāju pagastā
nosaukums „Zālāji” nav reģistrēts. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļa nosaka, ka
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese. 

3)  Saskaņā  ar  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, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa. 

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 12.12.2013. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8  deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,  Arnolds
Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1.  No nekustamā īpašuma “Ezeriņš”,  kadastra  Nr.  3874 012 0150 – 23.6  ha kopplatībā,  atdalīt

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0151 – 1.8 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0151 piešķirt nosaukumu “Zālāji” un

noteikt  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir
lauksaimniecība (NĪLM 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.

 
8. § 

Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki” sadalīšanu 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju  novada dome izskatīja  J.  D.[..]  iesniegumu (04.12.2013.  iereģistrēts  Nr.588),  ar  lūgumu

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0197 – 7.50 ha platībā, no nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru – 3874 012 0343 – 12.78 ha kopplatībā, atdalīto zemes vienību pievienot nekustamajam
īpašumam „Bundzenieki1” ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0198.

Izvērtējot Rugāju 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 apzīmējumu 3874 012 0198 – 12.78 ha platībā, ir J. D. īpašumā, 
2)Rugāju novada domes 27.06.2013. sēdē (sēdes protokols Nr. 9. 4.§) tika nobalsots par zemes

gabala  ar  kadastra  apzīmējumu  3874  012  0198  –  2.3  ha  platībā  atdalīšanu  no  nekustamā  īpašuma
„Bundzenieki”,  kadastra  Nr.  3874  012  0343  –  12.78  ha  platībā.  Atdalītajam  zemes  gabalam  piešķirot
nosaukumu „Bundzenieki 1”. 



3) Saskaņā ar „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. D., kā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.

4) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 30.punkts nosaka, ka
Lauku  teritorijās  zemes  vienībai,  kuru  izmanto  tikai  lauksaimniecībai,  mežsaimniecībai  un
ūdenssaimniecībai,  nosaka vienu lietošanas mērķi.  Lai  noteiktu lietošanas mērķi,  nosaka zemes vienībā
dominējošo  ekonomisko  darbību.  Kā  dominējošā  ekonomiskā  darbība,  zemes  gabalam  ar  kadastra
apzīmējumu 3874 012 0197, ir mežsaimniecība.

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;
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;

Saimniecisko jautājumu komitejas 12.12.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1.  Atļaut  atdalīt  no nekustamā īpašuma „Bundzenieki",  kadastra  Nr.  3874 012 0343 – 12.78 ha

platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0197 – 7.50 ha platībā.
2. Atdalīto zemes vienību pievienot zemes vienībai „Bundzenieki 1” ar kadastra apzīmējumu 3874

012 0198 – 2.3 ha platībā.
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0197 nekustamā īpašuma

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201)
4.  Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  ir  pārsūdzams  viena  mēneša  laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
9. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Ceriņmāja” 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju  novada  dome  izskatīja  P.  Č.,  personas  kods  [..],  21.11.2013.  iesniegumu  (iereģistrēts

Nr.564.)  par  zemes ierīcības projekta  izstrādi,  darba  uzdevuma apstiprināšanu,  sadalīšanu divās  daļās,
piekļūšanas iespēju  nodrošināšanai  un  nekustamo īpašumu apgrūtinājumu konkretizēšanu,  nekustamajā
īpašumā „Ceriņmāja”, kadastra Nr.3874 007 0027, kopējā 12.9 ha platībā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā
ar  Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra  informācijas  sistēmas  datiem  P.  Č.  ir  nekustamā  īpašuma
“Ceriņmāja” īpašnieks, kuram īpašumā ir dzīvojamā māja ar piebūvi un deviņas palīgēkas.

Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  likuma „Zemes  ierīcības  likums”  8.pantu  3.  punktu,  kas

nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai; 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu šā likuma 8.punkta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām

teritorijām,  kurām  normatīvie  akti  vai  vietējās  pašvaldības  domes  lēmumi  neparedz  detālplānojuma  izstrādi;  MK
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu vietējā pašvaldība

izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus; Rugāju novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 ”Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti ar Rugāju

novada domes 16.09.2009. lēmumu Nr.16 (protokols Nr.8.); un Saimnieciskās komitejas 12.12.2013. atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds

Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 



1. Noteikt zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Ceriņmāja”, kadastra
Nr. 3874 007 0027 ar kopējo platību 12.9 ha.

2.  Apstiprināt  darba  uzdevumu  zemes  ierīcības  projekta  izstrādei  nekustamajam  īpašumam  „Ceriņmāja”,
kadastra Nr. 3874 007 0027 (pielikumā).

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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Leitāni” 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju novada dome izskatīja SIA ,,AMETRS” valdes locekles I.Leimanes iesniegumu (iereģistrēts

25.11.2013. Nr.750), juridiskā adrese: Krasta iela 6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566;
Reģ. Nr. 42403021417 ar lūgumu apstiprināt zemes īpašuma ,,Leitāni”, izstrādāto zemes ierīcības projektu,
ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0066, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības  projekts  uzsākts  ar  Rugāju  novada domes 27.06.2013.  lēmumu Nr.9.  8.§  „Par

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Leitāni” (kadastra numurs 3874
016 0066), Rugāju pagastā, Rugāju novadā, zemesgabala sadalīšanai.

Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu: zemesgabalam Nr.1 ar platību
12.0 ha – atstāt adresi: „Leitāni", Rugāju pagasts, Rugāju novads, atstājot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  lauksaimniecība  (NĪLM kods  0101);  atdalītajam  zemesgabalam noteikt
nosaukumu – „Leitāni -2”, kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
izmantošana ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201)

Izstrādātais  zemes  ierīcības  projekts  atbilst  Ministru  kabineta  12.04.2011.  noteikumiem  Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

 Pamatojoties  uz  Zemes  ierīcības  likuma  19.panta  otro  daļu,  kurš  nosaka,  ka  Zemes  ierīcības

projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu; MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.
288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 31. punktu, kurš nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā
pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu; MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu,
kas paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,
ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 12.12.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti:
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis
Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt SIA „AMETRS" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Leitāni",

kadastra apzīmējums 3874 016 0066, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
2. Saglabāt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.1 ar platību 12.0 ha – „Leitāni".
3. Piešķirt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.2 ar platību 17.6 ha – „Leitāni -2".
4. Atstāt zemes lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 - 12.0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 17.6 ha platībā – zeme, uz

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
6.  Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  ir  pārsūdzams  viena  mēneša  laikā

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

 
11. § 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

S.Kapteine, A.Leons



Rugāju  novada  dome  izskatīja  A.  B.,  personas  kods  [..],  iesniegumu  (iereģistrēts  29.11.2013.
Nr.580), ar lūgumu piešķirt nosaukumu ,,Bites” nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0063
– 10.0 ha platībā.

Izvērtējot  Rugāju  domes rīcībā esošo informāciju  un ar  lietu  saistītos apstākļus,  tika  konstatēts:
saskaņā ar  Nekustamā īpašuma valsts  kadastra  informācijas  sistēmas datiem nekustamais  īpašums ar
kadastra Nr. 3874 003 0063 – 10.0 ha platībā, ir A. B. īpašumā, neapbūvēts, noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101). 

Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  2005.gada  1.decembra
„Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra  likuma"  1.panta  14.daļu,  kas  nosaka,  ka  nekustamā  īpašuma
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav
adrese, Saimniecisko jautājumu komitejas 12.12.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis,
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1.  Piešķirt  nekustamajam  īpašumam  ar  kadastra  numuru  3874  003  0063  –  10.0  ha  platībā

nosaukumu ,,Bites”.
2.  Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  ir  pārsūdzams  viena  mēneša  laikā

Administratīvajā rajona tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

 
12. § 

Par platības precizēšanu 

S.Kapteine, A.Leons

 
Rugāju novada dome izskatīja SIA „Lauku zemju inženieri” valdes locekļa L.Arnicāna iesniegumu

(iereģistrēts  17.12.2013.  Nr.602),  Reģ.  Nr.  42403015321,  Balvu novads Kubulu  pagasts,  „Fabrikas”,  LV-
4566,  ar  lūgumu precizēt  platību  zemes vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu 3874 012  0447,  kas  atrodas
Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

Izvērtējot  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  Nekustamā  īpašuma  valsts  kadastra  informācijas
sistēmas tiešsaistes datus un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Ar Rugāju pagasta padomes 18.06.1996. lēmumu Nr.38, P. L. piešķirta zemes 11.3 ha platībā.
Zemesgrāmatā reģistrēti 11.0 ha.

2)  Augstāk minētajam nekustamajam īpašumam visas blakus esošās zemes vienības ir kadastrāli
uzmērītas.

3)  Pēc  kadastrālās  uzmērīšanas  datiem,  uzmērītā  zemes  platība,  kas  nav  iereģistrēta
zemesgrāmatā, ir noteikta 0.1429 ha.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta devītajai

daļai, 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 – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds

Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Precizēt nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 3874 012 0447, platību no 0.3 ha uz 0.1429

ha.
            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)

 
13. § 

Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā 

S.Kapteine, A.Leons

 



Ar Rugāju novada domes 23.09.2013. lēmumu „Par Privatizācijas komisijas ievēlēšanu”(protokols Nr.12,32.§),
tika iecelta Privatizācijas komisija piecu locekļu sastāvā. 

Ņemot  vērā,  ka domes ieceltais  komisijas loceklis  nekustamā īpašuma speciālists  Gatis  Začs ir
izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar Rugāju novada domi, nepieciešams iecelt citu Privatizācijas komisijas
locekli. Kopš 2013.gada 27.novembra Rugāju novada domē par nekustamā īpašuma speciālistu darbā ir
pieņemta Jana Krilova.

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, komisijās, valdēs un
darba  grupās,  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, ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot:
PAR  – 8  deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,
Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav,  ATTURAS – nav, Rugāju novada dome
NOLEMJ:

 
1.  No 2013.gada 19.decembra izslēgt  Gati  Začu,  personas kods [..],  no Privatizācijas komisijas

sastāva.
2. No 2013.gada 20.decembra iecelt Rugāju novada domes nekustamā īpašuma speciālisti Janu

Krilovu, personas kods [..], Privatizācijas komisijas sastāvā. 

 
14. § 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Rugāju novada domē ir saņemta SIA „ZAAO” 2013.gada 25.novembra vēstule, kurā tiek lūgts noteikt

maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā LVL
11,49 no 2014.gada 1.janvāra. 

[1.]  SIA „ZAAO”  savu  lūgumu  pamato  ar  2012.gada  5.aprīļa  līguma  „Par  sadzīves  atkritumu
apsaimniekošanu Rugāju novada pašvaldības teritorijā”, kas tika noslēgts starp Rugāju novada domi un SIA
„ZAAO” 3.3.punktu,  kurš paredz iespēju  veikt  izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, ja
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mainās dabas resursu nodokļa likme. Savukārt likuma Dabas resursu
nodokļa likuma redakcija, kas būs spēkā ar 2014.gada 1.janvāri paredz nodokļa likmi par sadzīves atkritumu
apglabāšanu  12,00  euro apmērā  par  vienu  tonnu.  2012.gada  5.aprīļa  līgums  „Par  sadzīves  atkritumu
apsaimniekošanu  Rugāju  novada  pašvaldības  teritorijā”  paredz  koeficientu  0,2  tonnu  pārrēķināšanai
kubikmetros, līdz ar to dabas resursu nodokļa likme par vienu kubikmetru sastāda 2,40 euro. 

[2.]  Saskaņā  ar  "Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma"  39.panta  pirmo  daļu,  sadzīves  atkritumu
apsaimniekošanas  (izņemot  sadzīves  atkritumu  reģenerāciju)  maksas  noteikšanas  kārtību  atkritumu
radītājam vai  valdītājam apstiprina pašvaldība ar  saistošajiem noteikumiem, pamatojoties uz saistošajos
noteikumos  paredzēto  kārtību,  pašvaldība  ar  savu  lēmumu  nosaka  maksu  par  sadzīves  atkritumu
apsaimniekošanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Rugāju novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2011
"Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" 7.2.punktu, nepieciešams noteikt:

1)  maksu  par  sadzīves  atkritumu  savākšanu  un  pārvadāšanu  EUR  8.05  (atbilstoši  2012.gada
5.aprīļa līgumam LVL 5.65 pārrēķinot uz euro) par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu;

2) sadzīves atkritumu noglabāšanas izmaksas EUR 5.90 (atbilstoši 2012.gada 5.aprīļa līgumam LVL
4.15 pārrēķinot uz euro) par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu;

3) dabas resursu nodoklis EUR 2.40.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14. punkta e)

apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta  noteikumiem,  maksu  par  sadzīves  atkritumu  savākšanu  un  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas
2013.gada 12.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,



Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET
– nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 15.35, kas sastāv no maksas par sadzīves

atkritumu savākšanu un pārvadāšanu 8.05  euro, no sadzīves atkritumu noglabāšanas izmaksām 5.90  euro,  no dabas
resursu nodokļa 2.40 euro, (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu Rugāju novadā administratīvajā teritorijā ar 2014.gada

1.janvāri.

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

 
15. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2013 “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 14.11.2013. Finanšu komitejas
sēdes  atzinumu,  atklāti  balsojot:  PAR –  8  deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta

Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju
novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2013 „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.

 
16. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām

Rugāju novadā” apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1  punktu, kas nosaka, ka ar

nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to

neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, ņemot vērā 2013.gada 12.decembra Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta

Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju
novada dome NOLEMJ:

 
1.  Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.20/2013  „Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  piemērošanu

dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā”.

            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. 

 
17. § 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2013 „Par Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra saistošo noteikumu
Nr.18/2013 „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu

un finanšu resursus” atcelšanu” apstiprināšanu 



S.Kapteine

 
Rugāju novada domē 2013.gada 21.novembrī  tika pieņemti  saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Kārtība kādā,

Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 
2013.gada 11.decembrī tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā tika

norādīts,  ka  „pašvaldības  mantas  izmantošanu  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  vajadzībām un  pašvaldības
finanšu  līdzekļu  piešķiršanas  pašvaldības  amatpersonām  un  darbiniekiem dome  ir  tiesīga  regulēt,  izdodot  iekšējo

normatīvo aktu [..] nevis saistošos noteikumus. Līdz ar to saistošie noteikumi ir atceļami un tajos regulētie jautājumi ir
iekļaujami iekšējā normatīvā aktā.”

Ņemot vērā norādīto ir nepieciešams atcelt 2013.gada 21.novembra saistošos noteikumus Nr.18/2013 „Kārtība
kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi),  atklāti  balsojot:  PAR  – 8 deputāti:  Sandra Kapteine,  Iveta

Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,  Arnolds  Zizlāns,  Uldis  Melnacis,  Eduards  Stalidzāns,
PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2013 „Par Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra saistošo

noteikumu Nr.18/2013 „Kārtība kādā,  Rugāju novada pašvaldības  amatpersonas  un darbinieki  izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus” atcelšanu”.

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.

 
18. § 

Par noteikumu „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pašvaldības dome

pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas  4.punktu,  kas  nosaka,  ka  “Publiskas  personas  orgāns  un  amatpersona  savas  kompetences  ietvaros  var  izdot

iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku
pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz

iestādes  darbību  (iekšējie  noteikumi)”,  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  2013.gada  12.decembra  atzinumu,  PAR –  8
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis

Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības noteikumus „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas

un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 

 
19. § 

Par saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošo noteikumu
Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem atcelšanu” apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Rugāju novada domē 2013.gada 23.septembrī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.9/2013 „Par

Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”, kam paredzēts stāties spēkā 2014.gada 1.janvārī. Noteikumi tika
publicēti  Rugāju  novada izdevuma „Kurmenīte”  oktobra numurā.  Uz domi tika saņemti  vairāki  telefona
zvani par noteikumu 14.1.apakšpunktu, kas paredz, ka „pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 145 EUR
apmērā  par  katru  bērnu  piešķir  vienam  no  vecākiem,  kurš  savu  pamata  dzīvesvietu  uz  pabalsta
pieprasīšanas  dienu  deklarējis  Rugāju  novada  administratīvajā  teritorijā,  un  bērns  ir  deklarēts  Rugāju



novada administratīvajā teritorijā”. Tas būtiski paplašina pabalsta pieprasītāju skaitu, kas rada bažas par
negodprātīgu  pabalstu  pieprasīšanu.  Ņemot  vērā,  ka  minētiem  noteikumiem  paredzēts  stāties  spēkā
2014.gada janvārī, un tajos veikt grozījumus nav iespējams, nepieciešams tos atcelt un to vietā pieņemt
jaunus noteikumus, kas precizēs bērna piedzimšanas pabalsta piemērošanas un piešķiršanas kārtību.

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.decembra  atzinumu, atklāti  balsojot:  PAR –  8

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis
Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošo

noteikumu Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem atcelšanu”.

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.

 
 

20. § 

Par saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
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.decembra  atzinumu,  atklāti  balsojot:  PAR –  8

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis
Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/2013 „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. 
 

21. § 

Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 

S.Kapteine

 
2013.gada  4.decembrī  Rugāju  novada  domē  saņemts  J.  B.,  personas  kods  [..],  iesniegums

(iereģistrēts ar Nr. 590) ar lūgumu tīrīt apaugumu viņam iznomātajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 010 0078. 

Zemes  vienība  ar  kadastra  apzīmējumu  3864  010  0078  atrodas  Lazdukalna  pagastā,  Rugāju
novadā. Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai. 

Saskaņā ar Kadastra reģistra datiem ir noteikts šāds zemes lietošanas mērķis:

 

Nr.
p.k.

Kadastra 
apzīmējums

Platīb
a, ha

t.sk. 
lauksaimniecī
bā 
izmantojamā 
zeme, ha 

t.sk. 
mežu 
platība, 
ha

t.sk. 
krūmā
ju 
platīb
a, ha

t.sk. 
zeme
s 
zem 
ūden
s 
platīb
a, ha

Zeme lietošanas
mērķis



1. 3864 010 0078 35,04 0,00 6,3 28,53 0,21 Zeme, uz kuras 
galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

 
2010.gada 25.februāra Rugāju novada domes sēdē pieņemts lēmums (Protokols Nr. 2. 9.3 ) par pašvaldībai

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 (17,4 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 010 0127 (3,6 ha platībā) iznomāšanu J. B. personas kods [..]. 

2010.gada 2.martā  Rugāju  novada dome ar  J.  B.,  personas kods  [..],  noslēgusi  Lauku  apvidus
zemes nomas līgumu Nr.238 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 010 0078 (17,4 ha platībā)
un 3864 010 0127 (3,6 ha platībā) iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. 

2011.gada 17.marta Rugāju novada domes sēdē (Protokols Nr. 7. 6 ) apstiprināta zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 010 0078 platība 34,84 ha. 

2011.gada 21.ūlija Rugāju novada domes sēdē (Protokols Nr. 12. 15 ) pieņemts lēmums apvienot pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 un 3864 010 0127 un izveidotajai zemes vienībai

noteikt kadastra apzīmējumu 3864 010 0078, kā arī izdarīt grozījumus 2010.gada 2.marta noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr.238, dzēšot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0127, saglabājot zemes vienību ar kadastra

apzīmējumu 3864 010 0078- 21,00 ha platībā. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosaka kārtību koku
ciršanai ārpus meža. Saskaņā ar noteikumiem, ja koks nav sasniedzis 1,3 metru augstumā no sakņu kakla
sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus
ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem. 

Ņemot  vērā  augstāk  minēto,  zemes  vienības  nomniekam ir  pienākums novākt  kokus,  kuri  nav
sasnieguši 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumam. 

Saskaņā ar Administratīvo procesa likuma 358.pantu pirmo un otro daļu administratīvo aktu adresāts izpilda

labprātīgi. Ja administratīvais akts netiek izpildīts labprātīgi, notiek neizpildīta administratīvā akta piespiedu izpilde.
Saskaņā ar Administratīvo procesa likuma 364.pantu pirmo daļu administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek

adresātam, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere,
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav,  ATTURAS – nav, Rugāju novada

dome NOLEMJ:

 
1. Līdz 2014.gada 1.jūnijam J. B., personas kods [..], notīrīt apaugumu un novākt celmus, t.i., apart

lauku, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 (21,00 ha platībā).
2. Ja līdz augstāk minētajam datumam apaugums nav notīrīts un novākts, Rugāju novada dome veic

apauguma notīrīšanu un novākšanu par J. B., personas kods [..], līdzekļiem. 

 
22. § 

Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 010 0115 un 3864
010 0182 

S.Kapteine

 
2013.gada  4.decembrī  Rugāju  novada  domē  saņemts  J.  B.,  personas  kods  [..],  iesniegums

(iereģistrēts ar Nr. 590) ar lūgumu tīrīt apaugumu viņam iznomātajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 010 0115 un 3864 010 0182. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0155 un 3864 010 0182 atrodas Lazdukalna
pagastā, Rugāju novadā. Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai. 

Saskaņā ar Kadastra reģistra datiem ir noteikts šāds zemes lietošanas mērķis:

 

Nr.p.
k.

Kadastra 
apzīmējum

Platība
, ha

t.sk. 
lauksaimniecīb

t.sk. 
mežu 

t.sk. 
krūmāj

t.sk. 
zeme

t.sk. 
zeme

t.sk. 
pārējās

Zeme lietošanas 



s ā izmantojamā 
zeme, ha 

platība
, ha

u 
platība,
ha

s zem
ēkām,
ha

s zem
ūdens
, ha

zemes 
platība,
ha

 

mērķis

 

 

1.

3864 010 

0115

21,5 6,7 8,8 5,00 0,1 0,00 0,9 Zeme, uz kuras 
galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

 

2.

3864 010 

0182

13,0 1,60 6,2 5,00 0,00 0,2 0,00 Zeme, uz kuras 
galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

 
Ar 2009.gada 27.februāra Lazdukalna pagasta padomes lēmumu (Protokols Nr.2 4.20 §) izbeigtas

lietošanas tiesības uz zemi kopplatībā 34,5 ha zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 010 0115
un 3864 010 0182 J. B., personas kods [..]. 

2009.gada 30.martā Lazdukalna pagasta padome ar  J.  B.,  personas kods [..],  noslēgusi  Zemes
nomas līgumu Nr.45 par  zemes vienību  ar  kadastra  apzīmējumiem 3864 010 0115 un 3864 010  0182
iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosaka kārtību koku
ciršanai ārpus meža. Saskaņā ar noteikumiem, ja koks nav sasniedzis 1,3 metru augstumā no sakņu kakla
sasnieguši apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus
ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem. 

Ņemot  vērā  augstāk  minēto,  zemes  vienības  nomniekam ir  pienākums novākt  kokus,  kuri  nav
sasnieguši 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumam. 

Saskaņā ar Administratīvo procesa likuma 358.pantu pirmo un otro daļu administratīvo aktu adresāts
izpilda labprātīgi.  Ja administratīvais  akts  netiek izpildīts labprātīgi,  notiek neizpildīta administratīvā akta
piespiedu  izpilde.  Saskaņā  ar  Administratīvo  procesa  likuma  364.pantu  pirmo  daļu  administratīvā  akta
piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta
Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,  Arnolds  Zizlāns,  Uldis  Melnacis,  Eduards
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Līdz 2014.gada 1.jūnijam J. B., personas kods [..], notīrīt apaugumu un novākt celmus, t.i., apart

lauku,  zemes vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu 3864 010  0115 (11,7  ha  platībā)  un zemes vienībai  ar
kadastra apzīmējumu 3864 010 182 (6,6 ha platībā). 

2. Ja līdz augstāk minētajam datumam apaugums nav notīrīts un novākts, Rugāju novada dome veic
apauguma notīrīšanu un novākšanu par J. B., personas kods [..], līdzekļiem. 

 
23. § 

Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un 
Vides pārskata apstiprināšanu 

S.Kapteine, L.Kļaviņa

 
Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra sēdē (Protokols Nr. 14, 15.§) tika pieņemta Rugāju

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata gala  redakcija.  Plānošanas



dokumenti  tika  nodoti  atzinu  saņemšanai  Latgales  plānošanas  reģionam  un  Vides  pārraudzības  valsts
birojam. 

Rugāju novada domē 2013.gada 10.decembrī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums
Nr. 38 (iereģistrēts ar Nr.792) „Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides
pārskatu”,  kurā  sniegts  Vides  pārskata  raksturojums,  analīze  un  rekomendācijas  sekmīgai  plānošanas
dokumenta īstenošanai. 
2013.gada 17.decembrī  saņemts  Latgales  plānošanas  reģiona  atzinums (iereģistrēts  ar  Nr.808)  Rugāju
novada ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijai.  Latgales  plānošanas reģions  norāda,  ka  stratēģija  ir  izstrādāta
saskaņā ar spēkā esošo likumu un normatīvo aktu prasībām un sniedz pozitīvu atzinumu. 

Ministru  kabineta  noteikumu  16.10.2012.  Nr.711  „Noteikumi  par  pašvaldību  teritorijas  attīstības
plānošanas dokumentiem” 70.punkts nosaka, ka pašvaldība pēc plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas,
izvērtē  tajā  izteiktos  iebildumus  un  priekšlikumus  un,  ja  nepieciešams,  precizē  saskaņošanai  nosūtīto
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu un apstiprina precizēto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Teritorijas  attīstības  plānošanas  likuma  21.panta  trešā  daļa  nosaka,  ka  vietējās  pašvaldības
attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot:
PAR –  8  deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Inese  Feldmane,  Maruta  Paidere,  Andris  Leons,
Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns,  PRET – nav,  ATTURAS – nav, Rugāju novada dome
NOLEMJ:

 
1.Apstiprināt Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un Vides pārskatu. 

2. Publicēt paziņojumu par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata
apstiprināšanu mājas lapā www.rugaji.lv , laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”. 

 
24. § 

Par kalendāra cenas apstiprināšanu 

S.Kapteine

 
Rugāju novada dome ir pasūtījusi SIA „Latgales druka” izgatavot kalendārus „Rugāju novads 2014”

1000 vienības. Kopējās kalendāru izmaksas (par 1000 vienībām) ir Ls 643.60 (seši simti sešdesmit trīs lati
un 60santīmi), līdz ar to viena kalendāra izgatavošanas izmaksas ir Ls 0.64. 

Ņemot  vērā  papildus  transporta  izmaksas,  maketēšanas  izmaksas,  nepieciešams  noteikt  viena
kalendāra cenu Ls 0.70 (nulle lati un 70 santīmi) jeb EUR 1.00 (viens euro 00 eurocenti) apmērā.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
kas paredz, ka pašvaldības manta ir jāpasaimnieko lietderīgi un racionāli, kā arī pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām" 21.panta  14 punkta „g”  apakšpunktu,  kas nosaka, ka pašvaldības
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pakalpojumiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti:  Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS
– nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt viena kalendāra cenu Ls 0.70 (nulle lati un 70 santīmi) jeb EUR 1.00 (viens euro 00 eurocenti).

 

http://www.rugaji.lv/

