
2012.03.15., (protokols Nr.5). 

2012.gada 15.marta domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5).

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rugāju novada bibliotēku izmantošanas noteikumos.

2. Par Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saieta nama izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

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

4. Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" apstiprināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

6. Par nekustamā īpašuma „Apsītes 2" atsavināšanu.

7. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.

8. Par konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2012"nolikuma apstiprināšanu.

9. Par zemes gabalu iznomāšanu.

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

11. Par nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu.

12. Par adrešu datu sakārtošanu

 Pielikums sakoptaka seta.doc

 Konkursa nolikums.doc

 Saita nama nolikums.doc

 

 

 

 

1. §

Par grozījumiem Rugāju novada bibliotēku izmantošanas noteikumos

Izskatot Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes, iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 12.martā, 
Nr. 115/2-3) ar lūgumu atļaut noteikt novada bibliotēkās katra mēneša pēdējo ceturtdienu kā 
sanitāro dienu, kad bibliotēkas strādā, bet neapkalpo lasītājus, pamatojoties uz 2009.gada 16. 
septembrī apstiprināto Rugāju novada bibliotēku izmantošanas noteikumu 3.punktu, kas nosaka, ka 
bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus var ierosināt bibliotēka un apstiprina 

http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.03.2012/Saita%20nama%20nolikums.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.03.2012/konkursa%20nolikums.doc
http://www.rugaji.lv/doc/lemumi/15.03.2012/pielikums%20sakoptaka%20seta.doc
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%2312
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%2311
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%2310
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%239
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%238
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%237
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%236
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%235
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%234
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%233
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%232
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136#%231
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=465:15032012&catid=123:domle&Itemid=136


ar Rugāju novada domes lēmumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 
12.marta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Veikt grozījumus Rugāju novada bibliotēku izmantošanas noteikumos, nosakot katra mēneša pēdējo
ceturtdienu kā spodrības dienu, kad apmeklētājiem bibliotēkas slēgtas.

 

2. §

Par Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saieta nama izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu.

Izskatot Lazdukalna pagasta Kultūras dzīves organizatores Olitas Losevas iesniegumu (iereģistrēts 
2012.gada 25.janvārī, Nr.36) ar lūgumu atļaut reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā jauno Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta Saieta namu kā atsevišķu Rugāju novada pašvaldības struktūrvienību 
un Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes 09.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
12.martā, Nr.116/2-3) ar lūgumu apstiprināt Lazdukalna saietu nama darbības nolikumu, 
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes un 
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot pašvaldības iestādes, apstiprināt 
pašvaldības iestāžu nolikumus un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada 
12.marta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot pašvaldības struktūrvienību Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta Saieta 
nams.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta Saieta nama nolikumu (pielikumā).

 



3. §

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

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā", Rugāju novada domes 2011. gada 19.augusta lēmumu „Par trūcīgas, 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu" (protokols 
Nr.15,1.§), kura 12.punkts nosaka, ka brīvpusdienas piešķiramas visiem skolēniem, kuri sekmīgi 
mācās Rugāju novada skolās un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2012.gada 12.marta 
atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.02.2012. līdz 31.07.2012. – 7 ģimenēm,

1.2. 01.03.2012. līdz 31.08.2012. – 9 ģimenēm,

1.3. 01.03.2012. līdz 31.05.2012. – 1 ģimenei,

1.4. 01.03.2012. līdz 28.02.2013. – 1 ģimenei.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

2.1. 01.02.2012. līdz 31.01.2013. – 1 personai,

2.2. 01.02.2012. līdz 31.07.2012. – 1 personai,

2.3. 01.03.2012. līdz 28.02.2013. – 2 personām,

2.4. 01.03.2012. līdz 31.08.2012. – 3 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no:

3.1. 01.03.2012. līdz 28.02.2013. – 1 personai.

4. Piešķirt GMI pabalstu no:

4.1. 01.03.2012. līdz 31.05.2012. – 3 ģimenēm un 3 personām Ls 344,58 mēnesī (kopā),



4.2. 01.03.2012. līdz 31.03.2012. – 1 ģimenei un 1 personai Ls 197,11 mēnesī (kopā),

4.3. 01.02.2012. līdz 31.03.2012. – 1 ģimenei Ls 62,33 mēnesī,

4.4. 01.03.2012. līdz 30.04.2012. – 1 ģimenei Ls 32,67 mēnesī.

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 9 personām Ls 250,00 apmērā.

6. Piešķirt brīvpusdienas Rugāju novada vispārizglītojošo skolu skolēniem saskaņā ar skolēnu 
sarakstiem (pielikumā).

7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 150,00 apmērā.

8. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām Ls 100,00 apmērā.

9. Piešķirt materiālo pabalstu 3 personām Ls 145,00 apmērā.

10. Piešķirt pabalstu malkas iegādei 8 personām Ls 200,00 apmērā.

11. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 3 personām.

 

4. §

Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" apstiprināšanu

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 Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
2012.gada 12.marta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā) triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte", saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt



mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna pagasta 
pārvaldē.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Kurmenīte".

 

5. §

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem

Izskatot J. R., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 13.februārī, Nr. 68), I. S., 
personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 29.februārī, Nr. 95), A. M., personas kods [..],
iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 12.janvārī, Nr. 17) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" trešo daļu, kas 
nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, saskaņā ar Rugāju novada domes 20.05.2010. 
saistošo noteikumu Nr. 7/2010 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Rugāju novadā" 2.1. punktu, kas nosaka, ka Rugāju novada dome var piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, un 2012.gada 12.marta Finanšu komitejas sēdes 
atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par 2012.gadu:

1.1. J. R. par zemes īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem: 3874 016 0087 un 3874 012 0359,

1.2. A. M. par zemes īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 3864 004 0374 un 3864 004 0041,

1.3. I. S. par zemes īpašumu ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0135.

2. Uzdot Rugāju novada pašvaldības nodokļu administratorēm veikt nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinus, ņemot vērā piešķirtos nodokļu atvieglojumus.

 

 

6. §



Par nekustamā īpašuma „Apsītes 2" atsavināšanu

2012.gada 22.februārī tika saņemts G. M. iesniegums (iereģistrēts 2012.gada 22.februārī, Nr.81) ar 
lūgumu atsavināt par nosacīto cenu zemes gabalu „Apsītes 2", kadastra apzīmējums 3864 004 0098.

Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi:

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.

2007.gada 30.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums ar G. M., personas kods [..], par zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0098 nomu. Ar 2008.gada 3.marta sēdes lēmumu (Protokols Nr.3, 
7&) tika nolemts minēto zemes gabalu atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu uz kura 
fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. Ar minēto 
lēmumu tika izbeigtas lietošanas tiesības G. M. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0098.

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 „Apsītes 2" (kadastra Nr. 3864 004 0098) 
novērtējuma atskaiti, kurā nekustamā īpašuma „Apsītes 2" tirgus vērtība tika noteikta Ls 1 900 
(viens tūkstotis deviņi 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 1 962.50 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi lati un 50 
santīmu).

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, 9.panta
otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 



nosaka atsavinātas publiskās personas lēmējinstitūcija un nekustamā īpašuma vērtētāja Viļa Kaša 
atskaiti, Finanšu komitejas sēdes 2012.gada 12.marta atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Apsītes 2" ar kadastra Nr. 3864 004 0098, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 1 962.50 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit 
divi lati un 50 santīmu).

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

 

7. §

Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu

Izskatot L. U., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 12.martā, Nr. 112) ar lūgumu 
dzēst komunālo maksājumu (atkritumu apsaimniekošana, ūdens piegāde, kanalizācijas apkalpošana)
parādu par dzīvokli Liepu ielā 6 – 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov. Ls101,53 apmērā.

Izvērtējot minēto iesniegumu, Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka komunālo maksājumu parāds
par dzīvokli Liepu ielā 6 – 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov. ir Ls 93.72.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt citas privāttiesiska rakstura 
darbības un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldībasas autonomajām 
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un Finanšu komitejas 2012.gada 
12.marta atzinumu, ņemot vērā deputātu ierosinājumu:

1) domes priekšsēdētājas lūdz nobalsot par komunālo maksājumu parāda dzēšanu (par dzīvokli 
Liepu ielā 6 – 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.) 100% apmērā, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma Zuša, 
Eduards Stalidzāns, 

PRET – 6 deputāti: Juris Bleiders, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine,
Inese Feldmane, 



ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

2) domes priekšsēdētāja lūdz nobalsot par komunālo maksājumu parāda dzēšanu (par dzīvokli 
Liepu ielā 6 – 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.) 50% apmērā,

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Juris Bleiders, Valdis Ančs, Arnolds Zizlāns, Jānis Lesnieks, 
Sandra Kapteine, Inese Feldmane, 

PRET – 5 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Rasma Zuša, Eduards 
Stalidzāns,

ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Dzēst komunālo maksājumu parādu Ls 46,86 (četrdesmit seši lati 86 santīmi) apmērā par dzīvokli 
Liepu ielā 6 – 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

Plkst. 12.25 sēdē ierodas deputāts Andris Leons

 

8. §

Par konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2012"nolikuma apstiprināšanu

Lai veicinātu novada iedzīvotāju iesaistīšanu un līdzdarbību novada teritorijas sakopšanā, attīstībā 
un jaunu ideju ieviešanā un īstenošanā, kā arī lai noskaidrotu un godinātu sakoptākās centra 
individuālās dzīvojamās mājas, lauku viensētas, daudzdzīvokļu mājas, uzņēmumu teritorijas, 
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 41.
panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), ņemot vērā 2012.gada 12.marta Finanšu komitejas atzinumu, 

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2012" nolikumu (pielikumā).

9. §

Par zemes gabalu iznomāšanu

 



1. Izskatot A. G., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 14. februārī, 
Nr.71/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0382 – 0,17 ha 
platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. G., personas kods [..] par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0382 – 0,17 ha iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no 
Lazdukalna pagasta kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% 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. Izskatot A. E., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 05.martā, 
Nr.101/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0133 – 9,7 ha 
platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:



2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. E. personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0133 – 9,7 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% 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.

3. Izskatot M. O., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada14. februārī, 
Nr.70/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0171– 0,4 ha platībā,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 
12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.O., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0171 – 0,4 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (3.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

3.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

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

4. Izskatot R. M., personas kods [..], dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 02.martā, 
Nr.94/2-4) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0101 – 7,5 ha 
platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. M., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0101 – 7,5 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (4.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

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

5. Izskatot I. R., dzīvo [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 21.februārī , Nr.79) ar lūgumu 
iznomāt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0238 – 3,0 ha platībā un kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0273 – 1,8 ha platībā, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, 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 12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. R. par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0238 – 3,0 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0273 – 1,8 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes 
(5.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.



5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

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

6. Izskatot E. K., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 05.martā, Nr.100) ar 
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0241 – 2,0 ha platībā, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.papnta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 
12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. K., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0241 – 2,0 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Lazdukalna pagasta kartes (6.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

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

7. Izskatot M. Š., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 20.februārī, Nr.75/2-4) ar 
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0316 – 9.95 ha platībā, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 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 
12.marta atzinumu,

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



PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. Š., personas kods [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0316 – 9.95 ha platībā iznomāšanu saskaņā ar 
izkopējumu no Rugāju pagasta kartes (7.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

7.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

7.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

7.4. 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 nomas līguma izbeigšanu

1. Izskatot I. Š., personas kods [..], 2012.gada 20.februāra iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
20.februārī, Nr. 76/2-4) par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu", Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 12.marta atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta 
Paidere, Jānis Lesnieks, Rasma Zuša, Juris Bleiders, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Eduards 
Stalidzāns, Valdis Ančs, Andris Leons, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 
NOLEMJ:

1.1. Izbeigt 2009.gada 30.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.10-3/95 ar I. Š., personas kods 
[..], par Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības (kadastra numurs 3874 004 0316) 
iznomāšanu.

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

2. Izskatot J. A., personas kods [..], 2012.gada 28.februāra iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 
28.februārī, Nr. 90/2-4) par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu", Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 12.marta atzinumu,



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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Izbeigt 2010.gada 2.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.247 ar J. A., personas kods [..], par
Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības (kadastra numurs 3864 008 0241) 
iznomāšanu.

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

 

 

11. §

Par nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu

 

1. Izskatot L. A., personas kods [..], 07.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 7.martā, Nr. 
103/2-4) ar lūgumu piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 
0062 „Ozolkrasti-1". Saskaņā ar Latvijas Republikas „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 un ņemot vērā 
Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0062 nosaukumu „Ozolkrasti-
1".

1.2. 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).

2. Izskatot J. D., personas kods [..], pilnvarotās personas I. Z. 24.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 
2012.gada 24.februārī, Nr. 84/2-4) ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 
3864 008 0342 nosaukumu „Bundzenieki K", pamatojoties uz „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, un 2012.gada 12.marta 
Saimnieciskās komitejas atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0342 nosaukumu „Bundzenieki
K".

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

3. Izskatot N. N., personas kods [..], 14.02.2012. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 14.februārī, Nr.
69/2-4) ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 016 0079 nosaukumu
„Purpurīši". 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 un ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
12.marta atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

3.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 016 0079 nosaukumu „Purpurīši".

3.2. 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)

4. Izskatot A. A. iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 20.februārī, Nr. 77/2-4),   ar lūgumu 
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0125 piešķirt nosaukumu 
„Mazkrūmiņi" un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 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, saskaņā ar „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta
pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 
sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, kurā teikts, ka 



lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2012.gada
12.marta Saimniecisko jautājumu komitejas sēdes atzinumu, 

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

 

4.1.  No  nekustamā  īpašuma  ar  kadastra  apzīmējums  3864  006  0113,  atdalīt  zemes  vienību  ar
kadastra apzīmējumu 3864 006 0125 – 4.9 ha platībā.

4.2.  Piešķirt  nekustamajam  īpašumam  ar  kadastra  numuru  3864  006  0125  nosaukumu
„Mazkrūmiņi”.

4.3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0125 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

4.4.  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)

5. Izskatot SIA Green Investments, reģistrācijas Nr. LV40103452678, valdes priekšsēdētāja Ģirta 
Bites 2012.gada 6.marta iesniegumu (iereģistrēts 2012.gada 8.martā, Nr. 104/2-4) ar lūgumu 
piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuriem 3874 008 0041 un 3874 008 0098 
nosaukumu „Georgi". 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,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

5.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuriem 3874 008 0041 un 3874 008 0098 
nosaukumu „Georgi".

5.2. 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)

 

 

 



12. §

Par adrešu datu sakārtošanu

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2011.gada 17. marta vēstuli Nr. 2-04.1-V/188 „Par adrešu 
datu sakārtošanu" un Valsts zemes dienesta 2012.gada 8.februāra vēstuli Nr. 2-04.1-V/657 „Par 
adrešu datu sakārtošanu Rugāju novadā", Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 
sistēmas noteikumi" 2.10, 6., 12., 28. punktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei 
paredzēta zemes vienība, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas 
objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā 
noteiktajām prasībām, pagastu, novadu pagastu un pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus
ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkām piešķir nosaukumus, saimniecisko 
jautājumu komitejas atzinumu,

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

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1.Precizēt adresi Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese

1. 3874 019 0294 „Tikaiņu veikals”, Rugāju pagasts, Rugāju novads

2.Dzēst adreses Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adreses

1. 3874 012 0377 „Papurne”, Rugāji, Rugāju pagasts , Rugāju novads

2. 3874 012 0466 „Kaktusi”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads

3. 3874 012 0592 „Harmonija”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads

4. 3874 012 0595 „Namdari”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads

5. 3874 012 0245 „Bajāri”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads

 



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


