
17.04.2014., (protokols Nr.4). 

2014.gada 17.aprīļa Rugāju novada domes sēdē pieņemtie lēmumi 
Darba kārtība:

1. Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 
apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2013./2014. mācību gadā.

2. Par pašvaldības zemes nomu Dz. M.

3. Par pašvaldības zemes nomu A. T.
4. Par pašvaldības zemes nomu V. Z.
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
6. Par adrešu piešķiršanu.
7. Par nekustamā īpašuma ,,Lazdukrasts” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma ,,Odziņas” sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 atsavināšanas ierosināšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma ,,Elstes” atsavināšanas ierosināšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma ,,Strupļi” atsavināšanas ierosināšanu. 
12. Par nekustamā īpašuma „Grodiņi” atsavināšanu. 
13. Par nekustamā īpašuma „Lāčaunieki” atsavināšanu. 
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vilkavas kapsētas labiekārtošanai.
15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rugāju novada bibliotēkās.
16. Par T. A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.

17. Par   Rugāju novada bāriņtiesas     nolikuma apstiprināšanu.

18. Par Rugāju bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
19. Par Lazdukalna bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
20. Par Skujetnieku bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
21. Par Tikaiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
22. Par Rugāju novada domes   ētikas kodeksa apstiprināšanu.

23.   Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos „Transportlīdzekļu 

izmantošanas un uzskaites kārtība Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

 

 

 maksas pakalpojumi bibliotēkās
 

1. §
Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un

pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2013./2014.
mācību gadā

( Sandra Kapteine)

 LR Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju 

īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, savukārt likuma trešās daļas 27.apakšpunkts nosaka, ka 
novada pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un 
sporta sacensībās, bet 60.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 
īstenoto programmu pedagogu darba samaksas finansēšanā.

Ar mērķi novērtēt izglītojamo paveikto mācību darbā, ārpusstundu un ārpusklases darbā, interešu izglītībā un 
sportā, veicināt izglītojamo izaugsmi un rosināt vēlēšanos pilnveidot sevi aktīvā sabiedriskā darbībā, saskaņā ar Rugāju 
novada izglītojamo apbalvošanas par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs 
nolikuma (apstiprināts Rugāju novada domes 19.05.2011. sēdē, protokols Nr.10, 1.§) 3.1. un 3.3.punktiem pašvaldības 
Balvu piešķiršanas izglītojamo apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā, sportā un sabiedriskajās 
aktivitātēs komisija 2014.gada 9.aprīļa sēdē (protokols Nr.1) ir izstrādājusi Balvu Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās 
aktivitātēs 2013./2014. mācību gadā piešķiršanas kārtību un noteikusi paredzamo naudas balvu kopējo apmēru – EUR 
4417.
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas idejas 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) un 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otro daļu, kas nosaka, ka amatpersonai 
(darbiniekam) saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmēru 
un izmaksas kārtību nosaka pašvaldības institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas 

(institūcijas), un Pārejas noteikumu 8.15 punktu, kas nosaka, ka 2014.gadā atbilstoši institūcijā noteiktajai prēmēšanas 
kārtībai un kritērijiem papildus var prēmēt pašvaldības institūciju amatpersonas (darbiniekus) atbilstoši institūcijā 
noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem, ja šo amatpersonu (darbinieku) darbības rezultātā ir uzlaboti attiecīgās 
institūcijas darbības izpildes rādītāji, lēmumu par pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu pieņemot 
pašvaldības domei par 2014.gada pirmo deviņu mēnešu faktisko izpildi, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras

jautājumu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, 

Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
Piešķirt EUR 4417 naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2013./2014. mācību gadā. 
 

2. §
Par pašvaldības zemes nomu Dz. M.

( A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja Dz. M., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 31.03.2014. Nr.189/3-16), ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0225 – 0.7779 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 Zemesgrāmatas apliecību, 

nekustamā īpašuma ,,Mežniecības māja”, ar kadastra numuru 3864 009 0225, īpašnieks ir Rugāju novada pašvaldība. 
Uz zemes gabala atrodas vienstāvu dzīvojamā ēka ar diviem dzīvokļu īpašumiem un trīs palīgēkas, kas atrodas Rugāju 
novada pašvaldības īpašumā;

2) 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:
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"  5.punktu, kas nosaka, 

ka, ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes 
nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus;

LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktu, kas nosaka, ka 
apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un 7.2 punktu, kas 
nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. 
apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā;

Saimniecisko jautājumu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, 
Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dz. M., personas kods [..], līdz 2014.gada 22.maijam par pašvaldības īpašumā

esošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0225 – 0.7779 ha platībā, iznomāšanu.
2. Slēgt ēku nomas līgumu ar Dz. M., personas kods [..], līdz 2014.gada 22.maijam par, uz pašvaldības 

īpašumā pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0225 – 0.7779 ha platībā, ēku 
iznomāšanu.

3. Zemes nomas līgumu un ēku nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 

maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
5. Ēku nomas maksu gadā noteikt 1.5% apmērā no ēku kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai

iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
 



3. §
Par pašvaldības zemes nomu A.T.

( A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja A. T., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 15.04.2014 Nr. 204/3-16.) ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0647 – 3.5 ha platībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 15.09.2008. Rugāju 

pagasta padomes lēmumu Nr.9. 17.&.2p. ,,Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra numuru 3874 
012 0647, kopējā platība – 3.5 ha, ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0647 ir neapbūvēta;

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 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, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds 

Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. T., personas kods [..], līdz 2014.gada 23.maijam, par pašvaldībai piekrītošās

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0647 – 3.5 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. 
 

4. §
Par pašvaldības zemes nomu V. Z.

( A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja V.Z., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 14.04.2014 Nr. 201/3-16.) ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0366 – 1.0 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 

pagasta padomes lēmumu Nr.9. 17.&.2p. ,,Par zemes piekritību pašvaldībai” zemes gabals ar kadastra numuru 3874 
012 0366, kopējā platība – 5.1 ha, ir Rugāju novada pašvaldībai piekrītoša zeme;

2) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0366 ir neapbūvēta;

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 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, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds 

Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. Z., personas kods [..], līdz 2014.gada 23.maijam, par pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0366 – 1.0 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.



 
5. §

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

( A.Leons) 
Rugāju novada domē 2009.gada 10.decembrī tika pieņemts lēmums iznomāt zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 3864 004 0538 (platība 1.9 ha) J. K., personas kods [..]. 
2010.gada 25.janvārī Rugāju novada dome noslēdza Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.236, par zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0538 – 1.9 ha platībā iznomāšanu J. K. 
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.236 8.1. punkts paredz tiesības Iznomātajam vienpusējā kārtībā izbeigt 

līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 12 mēnešiem vai arī ja 
nomnieks pārkāpis līguma trešajā un piektajā nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc rakstiska 
brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus.

Rugāju novada dome ir konstatējusi, ka ir pārkāpti Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.236 trešās un 
piektās nodaļas noteikumi – nav nodrošināta zemes lietošana atbilstīgi līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem 
(5.1.2.punkts), ir pieļauta auglīgās augsnes virskārtas kvalitātes pasliktināšanās (5.1.3.punkts) par ko ir sastādīts zemes 
vienības apsekošanas akts, kā arī ir pārkāpti līguma 3.1. un 3.2. punkti, kas paredz nomas maksas samaksas 
pienākumus.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas 
nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Saimniecisko jautājumu komitejas 10.04.2014. atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 

Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Izbeigt 2010.gada 25.janvāra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.236 par zemes iznomāšanu J. K., 

personas kods [..].
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Lonijai Melnacei. 

 
6. §

Par adrešu piešķiršanu

( A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vēstuli (iereģistrēta 

04.02.2014) par adrešu datu kārtošanu.
Pamatojoties uz:
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;

LR 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”;

Saimniecisko jautājumu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, 
Iveta Arelkeviča, 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 008 0151 001 - ,,Blūmi”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.2. 3864 011 0042 001 - ,,Dundenieki”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.3. 3874 004 0200 001 - ,,Lukumi”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
1.4. 3874 017 0048 001 - ,,Cīrulis”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

 
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. 

 
7. §

Par nekustamā īpašuma ,,Lazdukrasts” sadalīšanu



( A.Leons) 
Rugāju novada dome izskatīja S. Z., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 09.04.2014. Nr.196/3-16) ar 

lūgumu atdalīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0092 – 7.5 ha platībā un 3864 011 0134 – 1.7 ha 
platībā, no nekustamā īpašuma ,,Lazdukrasts” ar kadastra numuru 3864 011 0092 – 15.1 ha kopplatībā. Atdalītajām 
zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0092 un 3864 011 0134, piešķirt nosaukumu „Lapegles”, 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 numuru 3864 011 0092 atrodas S. Z. 
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 S. Z. ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu;

LR 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 Lazdukalna pagastā 
nosaukums „Lapegles” nav reģistrēts;

MK 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 011 0092 un 3864 011 0134, ir mežsaimniecība.

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 10.04.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti:
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. No nekustamā īpašuma “Lazdukrasts”, kadastra Nr. 3864 011 0092 – 15.1 ha kopplatībā, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0092 – 7.6 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 
0134 – 1.7 ha platībā

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0092 un 3864 011 0134 piešķirt nosaukumu 
“Lapegles” 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. 

 
8. §

Par nekustamā īpašuma ,,Odziņas” sadalīšanu
( A.Leons)

Rugāju novada dome izskatīja R. C., personas kods [..], iesniegumu (iereģistrēts 04.04.2014. Nr.193/3-16) ar 
lūgumu atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0013 – 0.7 ha platībā no nekustamā īpašuma 
,,Odziņas” ar kadastra numuru 3874 008 0004 – 10.7 ha kopplatībā, atdalītajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0013, piešķirt nosaukumu „Redzes”, 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 Zemesgrāmatu 
apliecības datiem nekustamais īpašums ar kadastra numuru 3874 008 0004 atrodas R. C. 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 R. C. 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 „Redzes” 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 3874 012 0013, ir mežsaimniecība.

Ņemot vērā Saimniecisko jautājumu komitejas 10.04.2014. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti:
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. No nekustamā īpašuma “Odziņas”, kadastra Nr. 3874 008 0004 – 10.7 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0013 – 0.7 ha platībā.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0013 piešķirt nosaukumu “Redzes” 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. 

 
9. §

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 atsavināšanas ierosināšanu 

( Sandra Kapteine) 
Rugāju novada dome izskatīja A. S., personas kods [..], pilnvarotās personas R. P., personas kods [..], 

iesniegumu (iereģistrēts 27.03.2014. Nr.185/3-16) ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0122 – 8.6 ha platībā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 12 3.& 2.1.25), tika nolemts 

izbeigt lietošanas tiesības A. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 – 8.6 ha platībā, kā arī tika 
nolemts minēto zemes vienību atzīt par pašvaldībai piekrītošu zemi, uz kuras fiziskajām vai juridiskajām personām 
izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības. 2012.gada 20.martā noslēgts zemes nomas līgums ar A. S., par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122, 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;
Finanšu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,

Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 – 8.6 ha platībā, kas 

atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.



2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus 
sertificētus ekspertus, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122, 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.

 
10. §

Par nekustamā īpašuma ,,Elstes” atsavināšanas ierosināšanu 

( Sandra Kapteine) 
Rugāju novada dome izskatīja Dz. K., personas kods [..], pilnvarotās personas I.L., personas kods [..], 

iesniegumu (iereģistrēts 27.03.2014 Nr.184/3-16.) ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Elstes” ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0071 – 5.62 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar Lazdukalna pagasta padomes 2007.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11 2.§) tika nolemts 

izbeigt lietošanas tiesības Dz. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0071 – 5.62 ha platībā. Ar Rugāju 
novada domes 2013.gada 21.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4. 7.§ 2.), zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0071 ieskaitīts pašvaldības piekritīgajās zemēs. Ar 2007.gada 29.novembri noslēgts zemes nomas līgums ar Dz. K., 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0071, 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;
Finanšu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,

Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Elstes” ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0071 – 5.62 ha 

platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus 

sertificētus ekspertus, nekustamā īpašuma „Elstes” ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0071, 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.

 
 

11. §
Par nekustamā īpašuma ,,Strupļi” atsavināšanas ierosināšanu 

( Sandra Kapteine) 



Rugāju novada dome izskatīja U. S., personas kods [..], pilnvarotās personas M. V., personas kods [..], 
iesniegumu (iereģistrēts 26.03.2014 Nr.183/3-16.) ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Strupļi” ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0177 – 2.7 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Ar Rugāju novada domes 2012.gada 19.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12 2.§) tika nolemts izbeigt 

lietošanas tiesības U. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0177 – 2.7 ha platībā, un atzīt par 
pašvaldībai piekrītošu zemi, uz kuras fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas 
tiesības. 2013.gada 22.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums ar U. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
010 0177 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;
Finanšu komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča,

Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Strupļi” ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0177 – 2.7 ha 

platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus 

sertificētus ekspertus, nekustamā īpašuma „Strupļi” ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0177 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.

 
12. §

Par nekustamā īpašuma ,, Grodiņi” atsavināšanu 

( Sandra Kapteine) 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] Rugāju novada dome 2014.gada 20.martā ar lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Grodiņi” atsavināšanu” 

(protokols Nr.3, 27.§) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Grodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3874 013 
0047 – 6,51 ha platībā.

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas 
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2014.gada 1.aprīlī SIA „LĪF Rēzekne”, 
reģistrācijas Nr. 42403023920, Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Grodiņi”, kadastra Nr. 3874 013 
0047, novērtējuma atskaiti.

[3.] 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. 



Saskaņā ar SIA „LĪF Rēzekne” vērtēšanas atskaiti nekustamā īpašuma „Grodiņi” tirgus vērtība ir EUR 3 300 
(trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu sastāda EUR 160 (viens simts 
sešdesmit euro un 00 centi). Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām EUR 35,57 (trīsdesmit pieci 
euro un 57 centi). Arhīva dokumentu un to atsavinājumu sagatavošana un izsniegšana EUR 5,21 (pieci euro un 21 
cents). 

Līdz ar to nosacītā cena ir EUR 3 500,78 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 78 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 
minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

[4.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrā daļa 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. 
Ņemot vērā augstāk minēto un 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, Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas atzinumu, Finanšu 
komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Grodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0047, kas atrodas Rugāju novada

Rugāju pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Grodiņi” nosacīto cenu EUR 3 500,78 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 78 

centi).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. Nomaksas termiņš viens gads pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai.

 
13. §

Par nekustamā īpašuma ,, Lāčaunieki” atsavināšanu 

( Sandra Kapteine)

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] Rugāju novada dome 2014.gada 20.martā ar lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Lāčaunieki” atsavināšanu” 

(protokols Nr.3, 28.§) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lāčaunieki” ar kadastra apzīmējumu 3864 
006 0407 – 7,54 ha platībā.

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestā daļa paredz, ka mantas novērtēšanas 
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. 2014.gada 1.aprīlī SIA „LĪF Rēzekne”, 
reģistrācijas Nr. 42403023920, Rugāju novada domei iesniedza nekustamā īpašuma „Lāčaunieki”, kadastra Nr. 3864 006
0407, novērtējuma atskaiti.

[3.] 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. 

Saskaņā ar SIA „LĪF Rēzekne” vērtēšanas atskaiti nekustamā īpašuma „Lāčaunieki” tirgus vērtība ir EUR 3 100 
(trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu sastāda EUR 160 (viens simts
sešdesmit euro un 00 centi). Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām EUR 35,57 (trīsdesmit pieci 
euro un 57 centi). Arhīva dokumentu un to atsavinājumu sagatavošana un izsniegšana EUR 4,49 (četri euro un 49 centi).

Līdz ar to nosacītā cena ir EUR 3 300,06 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 6 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 
minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

[4.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrā daļa 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. 

Ņemot vērā augstāk minēto un 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, Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas atzinumu, Finanšu 
komitejas 10.04.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p36


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

1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Lāčaunieki” ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0407, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lāčaunieki” nosacīto cenu EUR 3 300,06 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 6 
centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. Nomaksas termiņš viens gads pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai.

 
14. §

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Vilkavas” kapsētas labiekārtošanai  
( Sandra Kapteine)

Rugāju novada dome izskatīja J. P. 26.04.2014. iesniegumu (iereģistrēts Nr.181/5-54) ar lūgumu piešķirt finanšu
līdzekļus Vilkavas kapsētas žoga atjaunošanai.

Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldībām ir pienākums gādāt par 
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un 
uzturēšanu; kapsētu vietu izveidošanu un uzturēšanu). 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23.punktu, 
kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par

kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā 

arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi un Finanšu komitejas 2014.gada 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards 
Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ:

 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas labiekārtošanas darbiem Vilkavas kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro 

un 00 centi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Komunālā 

saimniecība".
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei.

 
15. §

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rugāju novada bibliotēkās  

( Sandra Kapteine) 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada bibliotēku vadītāju iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 

bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
[1.] ar Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 

(protokols Nr.14, 28.§) tika apstiprināts maksas pakalpojumu izcenojums par Rugāju, Lazdukalna, Skujetnieku un Tikaiņu
bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem;

                [2.] lai nodrošinātu Rugāju novada bibliotēku darbību un finanšu līdzekļu piesaisti, kas sekmētu izglītojošu, 

informatīvu kultūras vērtību un materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu ir nepieciešams mainīt maksu par bibliotēku 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 
pakalpojumiem un Finanšu komitejas 2014.gada 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu atbilstoši 

pielikumam.
2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma VI nodaļā noteikto 

nodokļa likmi.
3. Maksa, kas iegūta no bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem ieskaitāma pašvaldības budžetā un izlietojama 

attiecīgās iestādes darbības nodrošināšanai. 
4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.maiju.

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15


 
16. §

Par T.A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
( Sandra Kapteine)

Rugāju novada dome izskatīja T. A., personas kods [..], iesniegumu ar lūgumu ievietot viņu pansionātā „Balvi”.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) T.A. veselībasstāvokļadēļnepieciešama pastāvīgamedicīniskāaprūpe unuzraudzība, 

viņanespējpatstāvīgipagatavotēst,nevarpatstāvīgipārvietoties,ir nepieciešamapalīdzība personīgajā higiēnāun 
uzraudzība medikamentu lietošanā. Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām konstatēts, ka T.A. 
nepieciešams ievietot ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, jo persona nespēj sevi aprūpēt.

2) T.A. pati nespēj pilnā apmērā segt izmaksas par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. 
Sociālopakalpojumuunsociālāspalīdzībaslikuma 8.panta4.daļanosaka,ka ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt 
par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Līdz ar to iztrūkstošo daļu 
paruzturēšanos„Pansionāts„Balvi”izdevumussegsRugāju novada domeEUR 148.64 (viens simts četrdesmit astoņi euro un 
64 centi) mēnesī no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojotiesuzSociālopakalpojumuunsociālāspalīdzībaslikuma4.panta2.punktu,
kasnosaka,kapašvaldībasociālospakalpojumusnodrošinaklientadzīvesvietāvaiiespējami tuvutai,untikaitad,jašāds 
pakalpojumuapjomsnavpietiekams,tieknodrošinātasociālā aprūpeunsociālā 
rehabilitācijailgstošasaprūpesunsociālāsrehabilitācijasinstitūcijā,9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras 
teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīves vietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām 
atbilstošus sociālospakalpojumusunsociālopalīdzību,Finanšu komitejas 2014.gada 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: 
PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, 

Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Ievietot T. A., personas kods [..], ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības 

„Pansionāts ”Balvi””.
2. Segt uzturēšanas izmaksas EUR 148.64 (viens simts četrdesmit astoņi euro un 64 centi) mēnesī ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijā – „Pansionāts „Balvi”” no Rugāju novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas „Sociālais dienests".

3. Slēgt trīspusēju līgumu starp klienti T. A., Rugāju novada pašvaldību un „Pansionāts „Balvi”” par uzturēšanās 
izdevumu apmaksu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Evertei.

 
17. §

Par Rugāju novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu   

( Sandra Kapteine, Guntars Pipurs) 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Rugāju novada bāriņtiesas nolikums, kas 

apstiprināts Rugāju novada domē 2009.gada 16.septembrī ir novecojis un neatbilst Bāriņtiesu likuma regulējumam.

 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 bāriņtiesas 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), Finanšu komitejas 
2014.gada 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju novada bāriņtiesas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 16.septembra iekšējo normatīvo aktu 

„Rugāju novada bāriņtiesas nolikums". 

 
18. §

Par Rugāju bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

( Sandra Kapteine) 



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). Bibliotēku likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka 
bibliotēkas nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

Līdz ar to Rugāju novada domei attiecīgi jāpieņem bibliotēkas 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 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rugāju bibliotēkas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 16.septembra iekšējo normatīvo aktu 

„Rugāju bibliotēkas nolikums".

 
19. §

Par Lazdukalna bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

( Sandra Kapteine) 
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). Bibliotēku likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka 
bibliotēkas nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

Līdz ar to Rugāju novada domei attiecīgi jāpieņem bibliotēkas 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 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Lazdukalna bibliotēkas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 16.septembra iekšējo normatīvo aktu 

„Lazdukalna bibliotēkas nolikums".

 
20. §

Par Skujetnieku bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

( Sandra Kapteine) 
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). Bibliotēku likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka 
bibliotēkas nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

Līdz ar to Rugāju novada domei attiecīgi jāpieņem bibliotēkas 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 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Skujetnieku bibliotēkas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 16.septembra iekšējo normatīvo aktu 

„Skujetnieku bibliotēkas nolikums".

 
21. §

Par Tikaiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

( Sandra Kapteine) 
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). Bibliotēku likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka 
bibliotēkas nolikumu apstiprina tās dibinātājs.



Līdz ar to Rugāju novada domei attiecīgi jāpieņem bibliotēkas 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 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, 
Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Tikaiņu bibliotēkas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 16.septembra iekšējo normatīvo aktu 

„Tikaiņu bibliotēkas nolikums".

  
22. §

Par Rugāju novada domes ētikas kodeksa apstiprināšanu

( Sandra Kapteine) 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 3. un 4.punktu publiskas personas orgāns 

un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par normatīvajos aktos piešķirtās 
rīcības brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādos gadījumos (ieteikumi), pārvaldes lēmuma 
pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba
aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi).

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un ņemot vērā Finanšu 
komitejas 2014.gada 10.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju 

novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Rugāju novada domes ētikas kodeksu. 

 
23. §

Par noteikumu „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos „Transportlīdzekļu
izmantošanas un uzskaites kārtība Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

( Sandra Kapteine, Daina Tutiņa) 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3..punktu, kas nosaka, ka, lai  izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums  racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 
un nekustamo mantu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņi, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo 
mantu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 
41.3.punktu, kas nosaka, grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā uzņēmums dokumentē un 
uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, tai skaitā ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītos 
transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma kā darba devēja vieglo 
transportlīdzekļu izmantošanu tādām vajadzībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanu, un 
kurus nosaka, ņemot vērā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasības, 21.06.2010. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” XI. nodaļu, 
atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Maruta Paidere, Andris Leons, Arnolds Zizlāns, 

Uldis Melnacis, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra noteikumos 

„Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Rugāju novada pašvaldībā””’.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei Dainai Tutiņai.


