
20.03.2014., (protokols Nr.3). 

2014.gada 20.marta Rugāju novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 

 

1. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

2. Par Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

3. Par Mārtiņa Stempera apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

4. Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu A. B.
5. Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu S. N.
6. Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu D. Z.
7. Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu O.Z.
8. Par pašvaldības zemes nomu L. V.
9. Par pašvaldības zemes nomu P. M.
10. Par pašvaldības zemes nomu J. G.
11. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024.
12. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018.
13. Par nekustamā īpašuma ,,Pustoškas” sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma ,,Arkuri” sadalīšanu.
15. Par adrešu datu sakārtošanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņa”.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Strautiņi”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
18. Par Rugāju novada domes 21.03.2013. lēmuma ,,Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs” (protokols Nr.4, 
8.§) precizēšanu.
19. Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar uzturēšanas klašu vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu.
20. Par konkursa „Rugāju novada Jaunietis 2014” nolikuma apstiprināšanu.

21. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Izglītības un zinātnes organizētajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde 
vispārējās izglītības iestādēs”.

22. Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 
vidusskolas ēkās ” īstenošanai.

23. Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada 
pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.
24. Par pabalsta piešķiršanu I. F.
25. Par Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I. B. 
27. Par nekustamā īpašuma ,,Grodiņi” atsavināšanu. 
28. Par nekustamā īpašuma ,,Lāčaunieki” atsavināšanu.
29. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā atklātajā projektu konkursā.

 Pielikumi:

Kultūras nodaļas nolikums.

Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums.

Darba uzdevums "Strautiņi".

Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai.

Par Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.

 
 
 
 

1. §

 Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

(S.Kapteine, O.Loseva)

 Valsts iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, 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).
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Likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

Ņemot vērā augstāk minēto un Sociālo, izglītības un kultūras komitejas 19.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards 

Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikumu.

 
2. §

Par Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
(S.Kapteine)

 
Ņemot vērā izmaiņas Kultūras nodaļas struktūrā, nepieciešams grozīt 2010.gada 19.janvāra iekšējo normatīvo aktu „Rugāju 

novada domes Kultūras nodaļas nolikums", tā kā izmaiņu kopējais skaits ir lielāks par 50 procentiem, lietderīgāk ir izdot jaunu nolikumu.
Valsts iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, 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). Līdz ar to Rugāju novada domei attiecīgi jāpieņem nodaļas darbību 
reglamentējošs nolikums.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un Finanšu komitejas 2014.gada 14.marta atzinumu, atklāti balsojot: 
PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards 
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Kultūras nodaļas nolikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 19.janvāra iekšējo normatīvo aktu „Rugāju novada 
domes Kultūras nodaļas nolikums".

 Pielikumā: Kultūras nodaļas nolikums 2 lp.

 
3. §

Par Mārtiņa Stempera apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā 
(S.Kapteine, O.Loseva)

 Ar Rugāju novada domes 19.12.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 3.§) izveidota Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija 9 cilvēku sastāvā.
Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma 3.2.punktā noteikts, ka komisijas sastāvu veido 10 
pārstāvji, tostarp Rugāju novada Pašvaldības policijas 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, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds 
Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 Iecelt Rugāju novada pašvaldības policistu Mārtiņu Stemperu Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 

sastāvā.

 
4. §

Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu A. B.
( S.Kapteine, O.Loseva)

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Rugāju novada domē 2014.gada 19.februārī tika saņemts biedrības „Neatkarība-balt” vadītāja M. J., personas kods [..], 
iesniegums (iereģistrēts 20.02.2014, Nr.109/3-12) par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. B., personas kods [..], jo viņš nedzīvo 
minētajā adresē divus gadus. 

2) Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem A. B. līdz 2014. gada 20. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu
nav veicis.

3) 2014. gada 26. februārī Rugāju novada dome nosūtīja A.B. vēstuli (reģ. Nr.3-12/197), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā
ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Paskaidrojumi vai dokumenti, kas apliecina personas tiesisko pamatu dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā, no A. B. puses netika iesniegti.



Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā 
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Secināms, ka A. B. nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, tāpēc ziņas par A. B. deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otrajā punktā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, ka iestāde 
personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo 
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Izvērtējot augstāk minēto un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 
Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Anulēt A. B., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..].

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

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A. B. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļai.

 

5. §
Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu S. N. 

(S.Kapteine, O.Loseva)

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Rugāju novada domē 2014.gada 19.februārī tika saņemts biedrības „Neatkarība-balt” vadītāja M. J., personas kods [..], 
iesniegums (iereģistrēts 20.02.2014, Nr.109/3-12) par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu S. N., personas kods [..], jo viņš nedzīvo 
minētajā adresē divus gadus. 

2) Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem S. N. līdz 2014. gada 20. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves 
vietu nav veicis.

3) 2014. gada 26. februārī Rugāju novada dome nosūtīja S. N. vēstuli (reģ. Nr.3-12/200), par jautājuma noskaidrošanu, 
sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Paskaidrojumi vai dokumenti, kas apliecina personas tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, no S. N. puses netika iesniegti.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā 
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Secināms, ka S. N. nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, tāpēc ziņas par S. N. deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otrajā punktā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, ka iestāde 
personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo 
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Izvērtējot augstāk minēto un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 
Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Anulēt S. N., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..].

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

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt S. N. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļai.

 
6. §



Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu D. Z.
( S.Kapteine, O.Loseva)

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Rugāju novada domē 2014.gada 19.februārī tika saņemts biedrības „Neatkarība-balt” vadītāja M. J., personas kods [..], 
iesniegums (iereģistrēts 20.02.2014, Nr.109/3-12) par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D. Z., personas kods [..], jo viņš nedzīvo 
minētajā adresē divus gadus. 

2) Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem D.Z. līdz 2014. gada 20. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu
nav veicis.

3) 2014. gada 26. februārī Rugāju novada dome nosūtīja D. Z. vēstuli (reģ. Nr.3-12/199), par jautājuma noskaidrošanu, 
sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Paskaidrojumi vai dokumenti, kas apliecina personas tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, no D.Z. puses netika iesniegti.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā 
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Secināms, ka D. Z. nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, tāpēc ziņas par D.Z. deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otrajā punktā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, ka iestāde 
personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo 
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Izvērtējot augstāk minēto un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 
Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Anulēt D. Z., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..].

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

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt D. Z. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļai.

 
7. §

Par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu O. Z. 
(S.Kapteine, O.Loseva)

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1) Rugāju novada domē 2014.gada 24.februārī tika saņemts G. Z., personas kods [..], iesniegums (iereģistrēts 24.02.2014, 
Nr.113/3-12) par deklarētās dzīvesvietas [..] anulēšanu O. Z., personas kods [..], jo viņa nedzīvo minētajā adresē kopš 2013.gada aprīļa.

2) Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem O. Z. līdz 2014. gada 20. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves 
vietu nav veikusi.

3) 2014. gada 26. februārī Rugāju novada dome nosūtīja O. Z. vēstuli (reģ. Nr.3-12/202), par jautājuma noskaidrošanu, 
sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Paskaidrojumi vai dokumenti, kas apliecina personas tiesisko pamatu 
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, no O.Z. puses netika iesniegti.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā 
dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. pants nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Secināms, ka O. Z. nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, tāpēc ziņas par O. Z. deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otrajā punktā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, ka iestāde 
personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo 
ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
Noteikumu 6.punkts nosaka, ka anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē arī personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās 
nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adresēm) un paziņo par to bāriņtiesai.



Izvērtējot augstāk minēto un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2014.gada 19.marta atzinumu, atklāti 
balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, 
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Anulēt O. Z., personas kods [..], un viņas nepilngadīgajiem bērniem J. L., personas kods [..], un K. G., personas kods [..], 

deklarēto dzīvesvietu [..].
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

            3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt O. Z., Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļai un Rugāju novada 

Bāriņtiesai.

 
8. §

Par pašvaldības zemes nomu L. V.
(A.Leons)

 Rugāju novada dome izskatīja L. V., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 05.03.2014 Nr.142) ar lūgumu iznomāt zemes 

vienībuar kadastra apzīmējumu 3874 018 0096 – 2.4 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 018 0096 ir Rugāju novada 
pašvaldībai piekrītoša zeme.

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar kadastra Nr. 3874 018 
0096  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 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, 
Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 
NOLEMJ:

             1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. V., personas kods [..], līdz 2014.gada 25.aprīlim par pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0096 – 2.4 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.

 
9. §

Par pašvaldības zemes nomu P.M.
(A.Leons)

 Rugāju novada dome izskatīja P. M., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 21.02.2014 Nr. 112/3-16) ar lūgumu iznomāt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2.0 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.12. 3& „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas 

lietošanas tiesības P. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2.0 ha platībā. Likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otrā daļa nosaka, ka persona, kurai 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 
lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt 
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu;

2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0191 ir neapbūvēta;

3) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0191, tiesiskais valdītājs ir Rugāju novada pašvaldība.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāka kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir 
tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, 
Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar P. M., personas kods [..], līdz 2014.gada 21.aprīlim, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2.0 ha platībā, iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 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.

 
10. §

Par pašvaldības zemes nomu J. G.

(A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja J. G., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 07.03.2014 Nr. 147/3-16) ar lūgumu iznomāt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0198 – 109.5 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) ar Rugāju novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu Nr.12. 3&2.1.8. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika 

izbeigtas lietošanas tiesības J. G. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0198 – 109.5 ha platībā. Likuma „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta otrā daļa nosaka, ka 
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu;

2) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0198 ir neapbūvēta;

3) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0198, tiesiskais valdītājs ir Rugāju novada pašvaldība.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāka kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā 
noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 
14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds 

Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. G., personas kods [..], līdz 2014.gada 21.aprīlim, par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0198 – 109.5 ha platībā, iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 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.

 
11. §

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024

(A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja Ē. K., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 03.03.2014. Nr.132/3-16) ar lūgumu mainīt 

lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024 platībā 10.0 ha, no lauksaimniecības uz mežsaimniecības 
zemi. 

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 

3874 001 0024, Rugāju novadā, Rugāju pagastā, tiesiskais valdītājs ir Rugāju novada pašvaldība.
2) Nekustamā īpašuma, ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024, lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), neatbilst lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas datiem.
3) ,,Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes 
vienībai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes 
vienība.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš 
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām; likuma „Par 
pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 
izmantošanas un apbūves kārtību; ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024, platībā – 10.0 ha, lietošanas mērķi no zemes ar lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).



            2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

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

 
12. §

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018

(A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja I. S., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 27.02.2014. Nr.127/3-16) ar lūgumu mainīt 

lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018 platībā 5.0 ha, no lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi.
Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes 

vienības, ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018, Rugāju novadā, Rugāju pagastā, īpašnieks ir I. S.
2) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018 atrodas dabas lieguma ,,Lubāna mitrājs” dabas lieguma zonā.
3) Nekustamā īpašuma, ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018, lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), neatbilst zemes robežu plānam, līdz ar to, atstājot šo mērķi, tas būs pretrunā atļautai zemes 
izmantošanai.

 4) ,,Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes 
vienībai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes 
vienība.

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 

2013.gada 22.aprīļa atļauju Nr.3.13/108/2013-N, par zemes lietošanas kategorijas maiņu dabas liegumā ,,Lubāna mitrājs” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018;

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš 
likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Mainīt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018, platībā – 5.0 ha, lietošanas mērķi no zemes ar lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

            2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

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

 
13. §

Par nekustamā īpašuma ,,Pustoškas” sadalīšanu

(A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja I. K., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 24.02.2014. Nr.116/3-16), ar lūgumu atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0088 – 3.2 ha platībā no nekustamā īpašuma ,,Pustoškas” ar kadastra numuru 3850 
005 0079 – 19.9 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0088, piešķirt nosaukumu „Mežpils1”, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pēc Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas datiem, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0088 atrodas I. K. īpašumā;

Saskaņā ar:
Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu 
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 1.daļas 7.punktu, 
kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, līdz
ar to I. K. ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu;

Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.daļu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese, un pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem, Rugāju novada Rugāju pagastā nosaukums „Mežpils1”nav 
reģistrēts;

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, un saskaņā ar Zemes robežu plānu, dominējošā ekonomiskā darbība, zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0088, ir mežsaimniecība.

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. sēdes atzinumu atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. No nekustamā īpašuma “Pustoškas”, kadastra Nr. 3850 005 0079 – 19.9 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 009 0088 – 3.2 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0088 piešķirt nosaukumu “Mežpils1” un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
14. §

Par nekustamā īpašuma ,,Arkuri” sadalīšanu

(S.Kapteine, A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja V. B., personas kods [..],iesniegumu (iereģistrēts 11.03.2014. Nr.156/3-16), ar lūgumu atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0276 – 2.0 ha platībā no nekustamā īpašuma ,,Arkuri” ar kadastra numuru 3864 007 
0071 – 20.8 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0276, piešķirt nosaukumu „Smilšukalns 1”, 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pēc Balvu rajona Lazdukalna 
pagasta 2007.gada 15.maija pirkuma līguma, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0276, īpašnieks ir V. B. 

Saskaņā ar:
Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu 
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

 Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 1.daļas 7.punktu, 

kas nosaka, ka kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks, līdz
ar to V. B. ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu;

Latvijas Republikas 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums", 1.panta 14.daļu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese, un pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem, Rugāju novada Rugāju pagastā nosaukums „Smilšukalns1”nav
reģistrēts;

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, un saskaņā ar Zemes robežu plānu, dominējošā ekonomiskā darbība, zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0276, ir lauksaimniecība.

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. No nekustamā īpašuma “Arkuri”, kadastra Nr. 3864 007 0071 – 20.8 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 007 0276 – 2.0 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0276 piešķirt nosaukumu “Smilšukalns1” 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.

 

15. §
Par adrešu datu sakārtošanu

( S.Kapteine, A.Leons) 
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto dokumentu (iereģistrēts 04.02.2014), par 

adrešu datu kārtošanu;
Saskaņā ar 2009.gada 3. novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.10, 6., 12., 23., 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; likuma “Par 
pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu”, ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Apstiprināt adreses Rugāju novadā:



1.1.  3864 010 0049 015 - ,,Apsēni 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.2.  3864 004 0014 008  - ,,Bērzi 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.3.  3864 002 0049 006 - ,,Dreimanova-2”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.4.  3864 006 0096 010 - ,,Pūra mola”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.5.  3864 001 0011 002 - ,,Ruduku mājas 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.6.  3864 007 0090 001 - ,,Upleja 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.7.  3864 011 0017 002 - ,,Vecsētas 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.8.  3864 009 0001 002 - ,,Žubītes 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.9.  3864 011 0132 001 -  „Liepmala”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.10.  3864 008 0116 004 – Liepu iela 27, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.11.  3864 008 0300 001 - Liepu iela 5, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.12.  3864 008 0300 004 – Liepu iela 5 A, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.13.  3874 011 0006 015 - ,,Ābeles 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.14.  3874 011 0012 008 - ,,Bērzkalni 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.15.  3874 019 0109 009 - ,,Liepa 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.16.  3874 019 0052 013 - ,,Proli 2”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.17.  3874 012 0059 010 - ,,Rūķīši 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.18.  3874 012 0059 011 - ,,Rūķīši 2”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.19.  3874 005 0020 011 - ,,Sābri 2”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.20.  3874 007 0044 001 - ,,Silarozes 2”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.21.  3874 012 0650 002 - ,,Varavīksne 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.22.  3874 019 0022 002 - ,,Vecozoli 1”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.23.  3874 003 0015 019 - ,,Vītoli 3”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.24.  3874 012 0406 001 - Kurmenes iela 22, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.25.  3874 012 0045 001 – Kurmenes iela 22 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.26.  3874 012 0631 001 - Kurmenes iela 26 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.27.  3874 012 0140 001 – Kurmenes iela 26 B, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.28.  3874 012 0177 001 - Kurmenes iela 4, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.29.  3874 012 0177 011 – Kurmenes iela 4 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.30.  3874 012 0245 001 - Liepu iela 3, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;

1.31.  3874 012 0245 006 – Liepu iela 3 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570. 
            2. Dzēst šādas adreses:

2.1.  3874 018 0120 013 - ,,Lejas”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
2.2.  3874 003 0020 008 - ,,Tiltagals”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

            3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

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

 
16. §

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņa”

( S.Kapteine, A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja SIA ,,Metrum” iesniegumu (iereģistrēts 10.03.2014. Nr.153/3-16), Juridiskā adrese: Krišjāņa 

Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010; Reģ. Nr.40003388748, ar lūgumu apstiprināt nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņas” ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0050, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, izstrādāto zemes ierīcības projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumu Nr.14. 14.§ „Par zemes ierīcības

projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņa” (kadastra numurs 3874 
018 0050), Rugāju pagastā, Rugāju novadā, zemesgabala sadalīšanai;

Saskaņā ar esošo Rugāju novada teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, zemesgabala ,,Ezermaliņas”, kadastra 
apzīmējums 3874 018 0050, plānotā (atļautā) izmantošana ir Lauksaimniecības teritorijas;

Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu: zemesgabalam Nr.1 ar platību 3.5 ha – saglabāt 
nosaukumu ,,Ezermaliņa”, atstāt esošo adresi: „Ezermaliņa", Rugāju pagasts, Rugāju novads, atstājot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); atdalītajam zemesgabalam Nr. 2 ar platību 10.0 ha, piešķirt 
nosaukumu – „Urgas” kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);

Nekustamais īpašuma ,,Ezermaliņa”, kadastra apzīmējums 3874 018 0050, sastāv no vienas zemes vienības 13.5 ha platībā 
projaktā ietvertā teritorija ir ar apbūvi – uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un astoņas palīgēkas. Nekustamais īpašums pieder 
M. T. saskaņā ar Rugāju pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 3000 0263 3912 (lēmuma datums 26.02.2009.);

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņa” (kadastra apzīmējums 3874 018 0050), priekšlikums par 
adresi, nosaukumu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķiem, atbilst normatīvo aktu prasībām;

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, kas nosaka, ka 
projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otro daļu, kas nosaka, ka Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā 
iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu 
grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju;

Ministru kabineta 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 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt SIA „Metrum" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ezermaliņa", kadastra apzīmējums 

3874 018 0050, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
2. Saglabāt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.1 ar platību 3.5 ha – „Ezermaliņa", Rugāju pagasts, Rugāju novads. 
3. Piešķirt īpašuma nosaukumu zemesgabalam Nr.2 ar platību 10.0 ha – „Urgas", Rugāju pagasts, Rugāju novads.
4. Atstāt zemes lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 3.5 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 10.0 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
7. Lēmumu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai.

 
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).

 
17. §

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Strautiņi”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā

( S.Kapteine, A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja I. F., personas kods [..], pilnvarotās personas L. A., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 

05.03.2014. Nr.139/3-16) ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ,,Strautiņi”, kadastra numurs 3874 005 0011, ar zemes ierīcības 
projektu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
1) Saskaņā ar Zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 

“Strautiņi” īpašniece ir I. F., kopējā platība - 90.5 ha;
2) Īpašumu paredzēts sadalīt divos zemes gabalos, atdalītā zemes gabala platība 60.0 ha (platība precizēsies pie 

uzmērīšanas).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums” 8.pantu 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai; „Zemes ierīcības likums” 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; 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, kas 
nosaka, ka 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.)); Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, 
Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādinekustamajam īpašumam „Strautiņi”, kadastra apzīmējums 3874 005 0011 ar

kopējo platību 90.5 ha.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Strautiņi”, kadastra apzīmējums 3874 005 

0011.
3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Rugāju novada domē.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
Pielikumā: Darba uzdevums uz 1 lp.

18. §
Par Rugāju novada domes 21.03.2013. lēmuma ,,Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs” (protokols Nr.4, 8.§)

precizēšanu

( S.Kapteine)           
Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:



1) 2013.gada 21.martā Rugāju novada dome pieņēma lēmumu „Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 
zemēs" (protokols Nr.4, 8.§), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0021 – 11.5 ha platībā; 

2) Saskaņā ar Zemes komisijas 1997.gada 4.aprīļa lēmumu ,,Par zemes piešķiršanu lietošanā”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 016 0021, platība ir 5.5 ha.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var 
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, 
ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Precizēt 2013.gada 21.marta Rugāju novada domes lēmumā „Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs" (protokols Nr.4, 8.§), 1.punktā norādīto zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0021, platību no 11.5 ha uz 5.5 ha. 

            2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

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

 
19. §

Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar uzturēšanas klašu vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu

( S.Kapteine)           
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. punktu, kas nosaka, ka autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina pašvaldību autoceļiem – attiecīgā 
pašvaldība, 15.2.punktu, kas nosaka, ka ceļa īpašnieks informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē 
par pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība savā mājas lapā internetā un Finanšu komitejas 14.03.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) (pielikumā). 
2. Informāciju par noteiktajām pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm publicēt Rugāju novada domes mājas lapā 

internetā www.rugaji.lv .
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Ločmelis. 

 
Pielikumā: Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai uz 2 lp.

 
20. §

Par konkursa „Rugāju novada Jaunietis 2014” nolikuma apstiprināšanu

( S.Kapteine) 
Rugāju novada pašvaldības jaunatnes darba organizatore Līga Kravale ir ierosinājusi organizēt konkursu “Rugāju novada 

Jaunietis 2014” ar mērķi apzināt novada aktīvos jauniešus un jauniešu grupas, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, 
iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē, kā arī brīvprātīgajā darbā, un popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu. 

Pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, ievērojot tās nolikumā noteiktos uzdevumus un tiesības un akcentējot 
Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijā 2013.-2020.gadam izvirzīto jaunatnes politikas mērķi veicināt jauniešu līdzdalību
Rugāju novada, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs, atbalstījusi konkursa ideju un piedalījusies konkursa nolikuma 
projekta izstrādāšanā.

Jaunatnes likuma 2.¹ panta otrā daļa nosaka, ka valsts jaunatnes politiku īsteno valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību 
iestādes atbilstoši savai kompetencei, savukārt 5.panta pirmā daļā noteikts, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni,
ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un ņemot vērā Finanšu komitejas 14.03.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1 .Apstiprināt konkursa “Rugāju novada Jaunietis 2014” nolikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei D.Tutiņai.

 Pielikumā: Konkursa nolikums uz 2 lp.

 
21. §

Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Izglītības un zinātnes organizētajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās
izglītības iestādēs”



( S.Kapteine, D.Tutiņa) 
Rugāju novada Izglītības pārvalde ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā izsludināto paziņojumu par 

projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” un konkursa nolikumu un ierosinājusi pašvaldībai piedalīties 
minētajā projektu konkursā. 

Projekta iesnieguma atbalsta gadījumā, īstenojot mērķi atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības 
iestādēs, Rugāju novada Eglaines pamatskolā un Rugāju novada vidusskolā tiks īstenotas konkursa atbalstāmās aktivitātes. Lai 
veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, 
attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, tiks veikta attiecīgā vispārējās izglītības posma (pirmsskolas, 
pamatskolas un vidējās izglītības) prasībām (standartam/vadlīnijām) atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei 
nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegāde.

Plānots kopējo projekta ietvaros pieprasīto finansējumu noteikt EUR 11000 (vienpadsmit tūkstoši euro) apmērā, no kura 
projekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējums ir 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma – EUR 5500 (pieci 
tūkstoši pieci simti euro). 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punku, Izglītības likuma 59.panta pirmo daļu, kas 
nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem, un 62.panta trešo daļu, kas nosaka, ka izglītības iestāžu materiālos 
līdzekļus veido un attīsta, izmantojot iestāžu dibinātāju piešķirtos līdzekļus un papildu finanšu avotus, ņemot vērā Finanšu komitejas 14.03.2014. 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns,

Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Atbalstīt Izglītības pārvaldes iniciatīvu Rugāju novada pašvaldībai piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā 

projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 5065.86 (pieci tūkstoši sešdesmit pieci euro, 86 centi) no pašvaldības 2014.gada 

budžeta.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei D.Tutiņai. 

 
22. §

 Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas

ēkās ” īstenošanai

( S.Kapteine, L.Kļaviņa) 
Rugāju novada dome 19.12.2013. noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.2/61 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju un SIA “Vides investīciju fondu” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada
vidusskolas ēkās” īstenošanu, kur projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 180 277,86 (viens simts astoņdesmit tūkstoši divi simti 
septiņdesmit septiņi euro, 86 centi).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un
uzņemties ilgtermiņa saistības un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus, un Finanšu komitejas sēdes 2014.gada 14.marta 
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis
Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās”, līgums Nr. KPFI-15.2/61 īstenošanu, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 151 320,31 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis trīs simti 
divdesmit euro, 31 cents) no Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2016.gada, saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku. 
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu. 
4. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas.
5. Sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomē.  

 
23. §

Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju
novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu

( S.Kapteine) 
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 14.03.2014. Finanšu komitejas 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns,

Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 

„Par Rugāju novada pašvaldības 2014.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.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3/2014 uz 1 lp.

 
24. §

Par pabalsta piešķiršanu I. F.
( S.Kapteine)

 (Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likumu)

 
25. §

Par Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu

( S.Kapteine) 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši 
pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem) un Finanšu komitejas 14.03.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014.-2016.gadam.
2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 
Pielikumā: Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma  2014.-2016.gadam uz 1 lp. 

 
26. §

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu I. B.

( S.Kapteine) 
(Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko

personu datu aizsardzības likumu)

 
27. §

Par nekustamā īpašuma ,,Grodiņi” atsavināšanu

( S.Kapteine) 
Rugāju novada dome izskatīja E. J., personas kods [..], pilnvarotās personas P. K., personas kods [..], iesniegumu 

(iereģistrēts 18.03.2014 Nr.172/3-16.) ar lūgumu atsavināt zemes gabalu ,,Grodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0047 – 6.51 ha 
platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) 2010.gada 28.oktobra sēdē (protokols Nr.15, 7.§) tika nolemts izbeigt lietošanas tiesības E. J. uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 3874 013 0047 – 6.51 ha platībā. Ar 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) tika nolemts 
minēto zemes vienību atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemi, uz kuras fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas 
lietošanas tiesības. 2011.gada 24.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums ar Edgaru Jakoboviču, par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 013 0047, nomu;

2) Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos 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;

3) Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 8.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas 
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma 
novērtēšanu, Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija, pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus nekustamā īpašuma 
cenas noteikšanai. Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Rugāju novada pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa pabeigšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes 
vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut ierosinātāja zemes pirkuma līguma noteiktajā cenā, atsavināšanas 
izdevumus iekļaujot ierosinātāja zemes pirkuma līguma noteiktajā cenā.
Pamatojoties uz 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; „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma" 4.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai; „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma"  9.panta 
otro daļu, kurš nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās 



personas lēmējinstitūcija; atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris 

Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Grodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0047 – 6.51 ha platībā, kas 

atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

            2.  Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus 

ekspertus, veikt nekustamā īpašuma „Grodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0047 novērtēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

 4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
28. §

Par nekustamā īpašuma ,,Lāčaunieki” atsavināšanu

( S.Kapteine) 
Rugāju novada dome izskatīja A. D., personas kods [..], pilnvarotās personas A. B., personas kods [..], iesniegumu 

(iereģistrēts 19.03.2014 Nr.173/3-16.), ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Lāčaunieki” ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0407 – 
5.68 ha platībā un 3864 006 0421 – 1.86 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) 2010.gada 28.oktobra sēdē (protokols Nr.15, 7.§) tika nolemts izbeigt lietošanas tiesības A. D. uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 3864 006 0407 un 3864 006 0421. Ar 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) tika nolemts 
minētās zemes vienības atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemi, uz kuras fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes 
pastāvīgas lietošanas tiesības. 2011.gada 31.maijā noslēgts zemes nomas līgums ar A. D., par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 006 0407 un 3864 006 0421, nomu;

2) Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos 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;

3) Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma" 8.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas 
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma 
novērtēšanu, Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija, pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus nekustamā īpašuma 
cenas noteikšanai. Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Rugāju novada pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa pabeigšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes 
vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut ierosinātāja zemes pirkuma līguma noteiktajā cenā, atsavināšanas 
izdevumus iekļaujot ierosinātāja zemes pirkuma līguma noteiktajā cenā.
Pamatojoties uz 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; „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma" 4.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai; „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma"  9.panta 
otro daļu, kurš nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavinātas publiskās 
personas lēmējinstitūcija; atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris 

Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
            1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lāčaunieki” ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0407 un 3864 006 0421 – 

7.54 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

            2.  Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus 

ekspertus, veikt nekustamā īpašuma „Lāčaunieki” ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0407 un 3864 006 0421 novērtēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.

 4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

 
29. §

Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā atklātajā projektu konkursā

( S.Kapteine) 
Rugāju novada pašvaldība ir saņēmusi Rugāju novada Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītājas L.Kravales ierosinājumu 

piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” un  iepazinusies ar konkursa 
nolikumu.

Projekta iesnieguma atbalsta gadījumā, īstenojot mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā 
veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo 
iekļaušanu, Rugāju novada Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs novada jauniešiem realizēs konkursa atbalstāmās aktivitātes: neformālās
mācīšanās aktivitāšu īstenošana jauniešiem (apmācības, radošās darbnīcas, āra dzīves aktivitātes u.c.), ievērojot Eiropas Savienības 



jaunatnes stratēģijā „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” noteiktās darbības jomas, un jauniešu centra konkrētu pasākumu īstenošana 
saskaņā ar jauniešu centra darbības plānu 2014. gadam.

Atklātā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās 
mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” nolikuma 15.punktā noteikts, ka vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma 
apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 4400 EUR. Pašvaldība uzskata par iespējamu nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā 
no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma, kas ir EUR 440 (četri simti četrdesmit euro).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punku, Izglītības likuma 59.panta pirmo daļu, kas 
nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem, un 62.panta trešo daļu, kas nosaka, ka izglītības iestāžu materiālos 
līdzekļus veido un attīsta, izmantojot iestāžu dibinātāju piešķirtos līdzekļus un papildu finanšu avotus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Olita Loseva, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Rugāju novada pašvaldībai piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā atklātajā projektu 

konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 
jauniešiem”.

2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 440 (četri simti četrdesmit euro) no pašvaldības 2014.gada budžeta.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei D.Tutiņai. 


