
27.01.2011., protokols Nr.4 

1.  Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Rugāju novada izglītības 
iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
Ministru Kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 “ Kārtība kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”11. 
punktu, Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu un 28.punktu,
atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti:

Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša ;

PRET – nav,

ATTURAS –nav,

Nolemj:

Apstiprināt noteikumus Nr.1/2011 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība 
Rugāju novada izglītības iestādēm padagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām” (pielikumā). 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā”, ņemot vērā sociālā dienesta priekšlikumus un novada veselības un 
sociālo jautājumu komitejas 2011.gada 18. janvāra atzinumu, 
atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Nolemj:

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=170:27012011-protokols-nr4&catid=123:domle&Itemid=136


1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no 

1.1. 01.12.2010.līdz 31.05.2011. - 8 ģimenēm;
1.2. 01.01.2011.līdz 30.06.2011. - 31 ģimenei.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no

2.1. 01.12.2010.līdz 31.05.2011. -- 6 personām
2.2. 01.01.1011.līdz 30.06.2011. – 14 personām

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 01.01.2011.- 30.06.2011. – 2 ģimenēm

4. Piešķirt maznodrošinātas personas statusu no

4.1. 01.12.2010. līdz 30.11.2011. – 3 personām
4.2. 01.01.2011. līdz 31.12.2011. – 1 personai

5. Piešķirt GMI pabalstu no

5.1. 01.01.2011. līdz 30.04.2011. – 3 ģimenēm un 2 personām – kopējā summa mēnesī 421,75

       lati.
5.2. 01.01.2011. līdz 30.06.2011. -10 ģimenēm un 7 personām – kopējā summa mēnesī 1755,22 
       lati
5.3. 01.01.2011. līdz 31.05.2011. - 1 ģimenei un 1 personai – kopējā summa mēnesī 100,0 lati
5.4. 01.02.2011.-31.07.2011 – 1 ģimenei – 127.0 lati mēnesī

 6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu – 1 persona – 100,0 lati;

 7. Piešķirt pabalstu medicīnas izdevumu segšanai - 3 personām ar kopējo summu 55,0 lati;

 8. Piešķirt apbedīšanas pabalstu – 8 personām, kopējā summa 400, 0 lati;

 9. Piešķirt pabalstu malkas iegādei – 11 personām, kopējā summa 275,0 lati;

10. Pieškirt materiālo pabalstu 4 personām – kopējā summa 140,0 lati;

11. Piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 7 personām;

12. Piešķirt brīvpusdienas 25 skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm. 

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu pabalstu saņēmēju personības nav izpaužamas. 
Pabalstu saņēmēju un trūcīgas ģimenes vai trūcīgas personas statusa saņēmēju saraksti atrodas 
Rugāju novada sociālajā dienestā.

 

3. Par saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Rugāju novadā” pieņemšanu.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka sociālās palīdzības 



pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, veselības un sociālo jautājumu komitejas 2011.gada
18.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot

 PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons,

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav,

ATTURAS – nav,

Nolemj:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.1/2011 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.3/2010 “Par sociālajiem pabalstiem Rugāju novadā” projektu (pielikumā).  

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.3/2010 “Par sociālajiem pabalstiem Rugāju novadā” paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) 

4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Kurmenīte”, mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā Rugāju novada 
domes ēkā un Lazdukalna pagasta pārvaldē, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par 
saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav 
saņēmusi.  

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

4. Par zemes gabalu nomu.

 

Izskatot J. J. personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo c.S. Lazdukalna pagasts Rugāju novads, 
20.01.2011. iesniegumu, E. P., personas kods xxxxxx-xxxxx. dzīvo “V.”, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads 28.12.2010. iesniegumu, I. S. personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo c.R. Lazdukalna pagasts 
Rugāju novads,10.12.2010. iesniegumu, Ā.D., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo S. x-xx, Rugāji, 
Rugāju novads 26.01.2011. iesniegumu, par zemes iznomāšanu, 1994.gada 19.maija likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, 
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos 
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 
18.janvāra atzinumu, 
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 



Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Nolemj:

1. Slēgt nomas līgumu ar J. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo c.S.  Lazdukalna pagasts 
Rugāju novads par Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 3864 008 0326– 0,2 ha iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna 
pagasta kartes (pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. 

2. Slēgt nomas līgumu ar E. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo c.V., Rugāju pagasts 
Rugāju novads par Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 3874 018 0280 - 0,5 ha iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Rugāju pagasta
kartes (pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu 
slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 
nodokļus 

3. Slēgt nomas līgumu ar I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo c.R., Lazdukalna pagasts 
Rugāju novads par Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 3864 008 0339 – 1,3 ha iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Lazdukalna 
pagasta kartes (pielikums Nr.3), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 
noteiktos nodokļus. 

4. Slēgt nomas līgumu ar Ā. D.i, personas kods xxxxxx-xxxxx , dzīvo S. x-xx, Rugāji Rugāju 
novads par Rugāju novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 
3874 004 0167 – 0,1 ha iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Rugāju pagasta kartes 
(pielikums Nr.4), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 
gadiem. Nomnieks iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 

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

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Izskatot A. I.A., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojoša c.Z., Lazdukalna 
pagasta Rugāju novadā 2010.gada 27.decembra iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu
par zemes gabala Lazdukalna pagastā , kadastra apzīmējums 3864 002 0114, kopējā platība 6,0 ha 
nomu , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā 
2011.gada 18.janvāra saimnieciskās komitejas atzinumu,
atklāti balsojot



PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma
Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Izbeigt ar 2011.gada 31.janvāri ar A. I.A., personas kods xxxxxx-xxxxx noslēgto zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Lazdukalna pagastā, kadastra 
apzīmējums 3864 002 0114, platība-6,0 ha, iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no 
Lazdukalna 
 pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1) 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0114, 6,0 ha platībā piekrīt Rugāju novada 
pašvaldībai. 

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

6. Par nosaukuma un adrešu piešķiršanu.

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 08.12.2010. vēstuli Nr. 2-04-V/954 
„Par adrešu datu sakārtošanu” un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos 

gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, 
maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 
2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, 
kas nosaka, ka novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un saimniecisko jautājumu komitejas 
18.01.2011.sēdes atzinumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma
Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 
Nolemj:

1. Apstiprināt adreses zemes vienībām: 

1.1. 3864 008 0305- Vītolu iela 5, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-
4577;
1.2. 3864 008 0410-Vītolu iela 4, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-



4577;
1.3. 3864 008 0208-Vītolu iela 1, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-
4577;
1.4. 3864 004 0382- Skolas iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577;
1.5. 3864 004 0234 –Kļavu iela 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577;
1.6. 3864 004 0045- Bērzu iela 7, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577;
1.7. 3874 011 0100- „N. m.”, Daudzene, Rugāju pagasts, Rugāju novads,LV-4570
1.8. 3874 012 0430- „Vi. „, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.9. 3874 007 0075- „L.s”, C., Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

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

7. Par neeksistējošu adrešu likvidāciju.

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 08.12.2010. vēstuli Nr. 2-04-V/954 
„Par adrešu datu sakārtošanu” un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos 

gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, 
maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 
2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, 
kas nosaka, ka novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un saimniecisko jautājumu komitejas 
18.01.2011.sēdes atzinumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons,

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 
Nolemj:

1.  Likvidēt adreses zemes vienībām, jo nav adresācijas objekta: 

1.1. „Purvi”, Nagļi, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.2. „Saulstari”, Pokrata, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.3. „Ķelnes”, Riekstusala, , Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.4. „Mēriņi”, Upetnieki, , Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.5. „Laiči”, Mazpokrata, , Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.6. „Leja”, Daudzene, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.7. „Dampakokts”, Sebeži, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570



1.8. „Kalmes”, Drebēji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.9. „Srastiņi1”,Foršteja, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.10. „Vaivari”, Kaņepiene, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.11. „Uzuliņi”, Kozupe, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.12. „Brīviņi”, Lapubirze, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.13. „Lībieši”, Daugasne, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.14. Dzelzceļa iela 1, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.15. „Vozņesenski”, Daudzene, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
1.16. „Skubinova” Zaļmežnieki Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
1.17. „Kivcene”, Rūbāni, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
1.18. „Vītoli”, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
1.19. „Riekstiņi”, Kapūne, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
1.20. Vītolu iela 3, Skujetnieki , Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
1.21. Kļavu iela 7, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577

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

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam „Kaktusiņš”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

 

Pamatojoties uz Z. P. pilnvarotās personas P. E., personas kods xxxxxx-xxxxx, reģistrētā dzīvesvieta
Rugāju pagasts, Rugāju novads, nekustamā īpašuma „K.” kadastra 
Nr. 3874 012 0146, kopējā platība 12.7 ha, iesniegto iesniegumu par zemes ierīcības projekta 
izstrādi, darba uzdevuma apstiprināšanu, zemes gabala sadalīšanu divās daļās, piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanai un nekustamo īpašumu apgrūtinājumu konkretizēšanu. Pamatojoties uz LR 
1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā 
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar likuma „Zemes 
ierīcības likums” 8.pantu 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu 
sadalīšanai, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu šā likuma 8.punktā 
minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, 
vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes
lēmumi neparedz detalplānojuma izstrādi, LR 1997.gada 06.marta likuma „Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamais īpašums, arī ēkas, kas sadalīts 
reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot 
servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu, 
gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas 
daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram nekustamajam īpašumam 
pašvaldība ir noteikusi adresi, MK 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” 11.1.1.punktu pašvaldība pieņem lēmumu par projekta izstrādes 
nepieciešamību un nosacījumiem, Rugāju novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.16/2009 ”Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti ar Rugāju novada domes 



16.09.2009. lēmumu Nr.16 (protokols Nr.8.), un ņemot vērā 2011.gada 27.janvāra saimnieciskās 
komitejas atzinumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons,

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 
Nolemj:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, ar 
nosaukumu „K.” un adresi „K.”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, kadastra Nr.3874 012 0146
ar kopējo platību 12,7 ha. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 
Rugāju pagastā ar nosaukumu „K., un adresi „K.” Rugāju pagasts, Rugāju novads, kagastra 
Nr.3874 012 0146 (pielikumā). 

3. 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 

9. Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma zemes.

 

  1. Izskatot J.P. 17.01.2011. iesniegumu par zemes īpašuma nodalīšanu, LR 1994.gada 19.maija 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra 
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 
”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība”16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, LR MK noteikumu „Adresācijas noteikumi”5.2., 7.4., 
23. punktiem, kas nosaka, ka katram adresācijas nosaukumam piešķir vienu adresi, tajā iekļauj 
novada nosaukumu, novada pagasta nosaukumu, ciema nosaukumu un zemes gabala nosaukumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 



Nolemj:

1. No nekustamā īpašuma „V.”, kadastra Nr.3874 013 0003, atdalīt trīs zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu: 3874 013 0004 - 1,3 ha , 3874 006 0106 - 10,1 ha, 3874 013 0005 – 
6,9 ha platībā. 

2. Atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra numuriem 3874 013 0004, 3874 013 0005, 3874 
006 0106 piešķirt nosaukumu „S.”. 

3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0004, 3874 013 0005, 3874 006 0106 
noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecības vajadzībām. 

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

  2. Izskatot P. G. 24.01.2011. iesniegumu par zemes īpašuma nodalīšanu, LR 1994.gada 19.maija 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra likuma „Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra 
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 
objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumiem Nr.496 
”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība”16.1 punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, LR MK noteikumu „Adresācijas noteikumi”5.2., 7.4., 
23. punktiem, kas nosaka, ka katram adresācijas nosaukumam piešķir vienu adresi, tajā iekļauj 
novada nosaukumu, novada pagasta nosaukumu, ciema nosaukumu un zemes gabala nosaukumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: : Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS – nav,

Nolemj:

1. No nekustamā īpašuma „S.”, kadastra Nr.3874 017 0015, atdalīt vienu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu: 3874 017 0015 – 5.4 ha platībā. 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra numuru 3874 017 0015 – 5,4 ha piešķirt nosaukumu 
„S.-1”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0015, noteikt lietošanas mērķi – 
lauksaimniecības vajadzībām. 

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

10. Par nekustamo īpašumu „Pūpolīši”, „Zemzari 1” atsavināšanas ierosinājumu.

Izskatot A. B. 2011.gada 14. janvāra iesniegumu par atļauju izpirkt nomas zemi 
( nekustamais īpašums “P'') ar kadastra numuru 3874 012 0250, un G. L. 2010.gada 



20. decembra iesniegumu par atļauju izpirkt nomas zemi ( nekustamais īpašums “Z. 1”) ar kadastra 
numuru 3874 004 0207, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka ka 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 14.panta 1.daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka valsts vai 
pašvaldība nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, t,sk. Izsolē ar pretendentu 
atlasi, 10.panta 1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 24.01.2011. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Nodot izsolē nekustamo īpašumu “P.”, par īpašuma izsoles sākumcenu noteikt īpašuma 
kadastrālo vērtību – 406,00 lati(četri simti seši lati 00 santīmi). 

2. Nodot izsolē nekustamo īpašumu “Z.1”, par īpašuma izsoles sākumcenu noteikt īpašuma 
kadastrālo vērtību – 798,00 lati ( septiņi simti deviņdesmit astoņi lati 00 santīmi). 

3. Noteikt nekustamo īpašumu “P. un “Z. 1” izsoles soli 10 % no īpašuma kadastrālās vērtības. 
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “P.” un “Z. 1” izsoles noteikumus (pielikumā). 

11.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

Izvērtējot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes biroja 27.12.2010. vēstuli Nr.2-04-V/993 
par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, kurām līdz 
2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31. 
augustam nav iesniegts 

iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un 04.01.2011. 
vēstuli Nr.2-04-V/5 par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētajām zemes vienībām par kurām līdz 
31.08.2010. nav iesniegts iesniegums gala lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu par samaksu,
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta pirmās daļas 3.punktam, kas nosaka ka lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, 
kuri līdz 2009.gada 31. augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31. maijam nav
iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, 
izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļu, kas nosaka, ka 
minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bujušo zemi, kas realizējama
gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas un likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz Valsts 
zemes dienesta iesniegtajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības 
lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās. 2002.gada 17. oktobra likuma “Par valsts un pašvaldību 



zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”3.panta piekto daļu, kas nosaka, ka 
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai
noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūveta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1. daļā 
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, likumu “Par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, 
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 3. punktu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos”4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības pamatojoties uz šā panta otrajā daļā 
norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam 
piešķirto zemi ir izbeigušās un līdz 2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta 
teritoriālajai struktūrvienībai, saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 24.janvāra atzinumu, 
atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Izbeigt I. B., personas kods xxxxxx-xxxxx zemes lietošanas tiesības uz Rugāju novada Rugāju 
pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 3874 006 0123-6,6 ha ar 2010.gada 
01.septembri
1.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
1.2. I. B.iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 
3874 006 0123 – 6,6 ha platībā.
1.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 01.septembrim.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601)

2. Izbeigt P. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju novada Rugāju 
pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 016 0123- 2,0 ha platībā ar 2010.gada 
1.septembri.
2.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
2.2. P. D. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 
3874 016 0123- 2,0 ha platībā.
2.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 



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

3. Izbeigt D. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju novada Rugāju 
pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 018 0181- 6,0 ha platībā ar 2010.gada 
1.septembri.
3.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
3.2. D. D. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 
3874 018 0181- 6,0 ha platībā.
3.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
3.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601)

4. Izbeigt J. M. , personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju novada Rugāju 
pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 018 0160- 7,6 ha platībā ar 2010.gada 
1.septembri.
4.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
4.2. J. M. miris. Mantinieki iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 3874 018 0160- 7,6 ha platībā.
4.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601)

5. Izbeigt A.L. , personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju
novada Rugāju pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 008 0108- 3,7 ha platībā 
ar 2010.gada 1.septembri.
5.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
5.2. A.L. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 
3874 008 0108- 3,7 ha platībā.
5.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601)

6. Izbeigt H. K. , personas kods xxxxxx-xxxxx zemes lietošanas tiesības uz Rugāju 
novada Rugāju pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3874 010 0080- 17,8 ha,
3874 010 0102 -6,5 ha , 3874 010 0103 -6,5 ha platībā ar 2010.gada 1.septembri.
6.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
6.2. H. K. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 
3874 010 0080- 17,8 ha , 3874 010 0102 -6,5ha, 3874 010 0103- 6,5 ha platībā.



6.3 Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās 
dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

7. Izbeigt A. Z. , personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3864 007 0337- 0,2 ha 
platībā ar 2010.gada 1.septembri.
7.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
7.2. A. Z. miris. Mantinieki iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 3864 007 0337- 0,2 ha platībā.
7.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
7.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601).
8. Izbeigt B. Š. , personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 3864 006 0115 – 1,0 ha
platībā ar 2010.gada 1.septembri.
8.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
8.2. B. Š. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 
3864 006 0115- 1,0 ha platībā.
8.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
8.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601).
9. Izbeigt J. G. , personas kods xxxxxx-xxxxx, zemes lietošanas tiesības uz Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 3864 002 0084- 10,16 ha 
platībā , 3864 011 0036 – 12,35 ha platībā un 3864 011 0038 – 6,67 ha platībā ar 2010.gada 
1.septembri.
9.1. Zemes vienības piekrīt Rugāju novada pašvaldībai.
9.2. J. G. iegūst nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 3864 002 
0084- 10,16 ha platībā , 3864 011 0036 – 12,35 ha platībā un 3864 011 0038 – 6,67 ha 
platībā.
9.3. Nomas pirmtiesības var realizēt gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās dienas, tas ir līdz 2011.gada 1. septembrim.
9.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irbukalniņš”.

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kurš 



nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 
1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.
punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, 
apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes 
apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta likuma “Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo īpašuma, arī 
ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus
vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma 
objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai 
ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam 
īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 20. jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.2 un 
23.2 punktiem, kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts 
zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas 
plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai, 
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Apstiprināt VSIA Latvijas Valsts mērnieka izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam 
īpašumam „Irbukalniņš” (Rugāju pagasts,Rugāju novads). 

2. Nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0096 – 6,7 ha 
platībā, saglabāt esošo adresi: „Irbukalniņš”, Rugāju pagasts, Rugāju novads un noteikt 
lietošanas mērķi – 0101 „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 

3. Noteikt trijām jaunizveidotajām zemes vienībām, (projektā Nr.2, Nr.3 un Nr.4) katras zemes 
vienības platība 6,7 ha, lietošanas mērķi – 0201 „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV4601). 

13. Par papildinājumiem Rugāju novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.7 (prot.Nr.15).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā 
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 
kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 



zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā 
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
atklāti balsojot

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons,

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

 Nolemj:

Papildināt Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.7(prot.Nr.15), nosakot par 
pašvaldībai piekrītošām zemēm, zemes vienības:
3864 006 0407 -5,68 ha, 3864 006 0421 – 1,86 ha, 3874 005 0058 – 2,06 ha, 3874 006 0246-9,48 
ha, 3874 006 0291 – 15,39, 3874 013 0047 – 6,51 ha, 3874 012 0370 – 7,55 ha, 3864 007 0114 – 
2,37 ha, 3864 007 0242 – 4,15 ha, 3864 008 0393 – 2,12 ha, 3864 008 0421 – 2,83 ha, 3864 009 
0066 – 3,09 ha, 3864 009 0067 – 3,16 ha, 3864 009 0111 – 11,02 ha, 3864 002 0201 -2,13 ha, 3864 
004 0044 – 1,58 ha, 3864 004 0426 – 1,26 ha, 3864 004 0448 – 3,03 ha, 3864 004 0157 – 2,2 ha, 
3864 007 0289 -3,2 ha, 3864 008 0061 – 2,1 ha, 3864 008 0102 – 9,9 ha, 3864 010 0133 – 2,8 ha, 
3864 010 0191 – 9,8 ha, 3864 010 0205 -3,0 ha, 3864 010 0217 – 3,3 ha, 3864 006 0177 – 3,1 ha, 
3864 008 0391 -6,6 ha, 3864 008 0136 – 11,7 ha, 3874 018 0174 – 4,6 ha, 3874 019 0104 – 2,85 ha,
3874 019 0123 – 8,0 ha, 3874 012 0386 – 4,86 ha, 3874 014 0085 – 8,6 ha, 3874 016 0079 – 4,5 ha,
3874 018 0215 – 5,0 ha, 3874 018 0216 – 1,1 ha, 3874 019 0295 – 0,5 ha, 3874 012 0370 – 7,55 ha.

14. Par saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” pieņemšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var 
apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu; 43.panta 
13.punktu, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts citos likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajos 
jautājumos; „Apsaimniekošanas likuma” 9.panta 1.daļas 3.punktu, kas reglamentē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, savas administratīvās teritorijas 
dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu, un ņemot vērā saimniecisko jautājumu komitejas 2011.gada 18.janvāra sēdes 
atzinumu,
atklāti balsojot PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, 
Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; PRET – nav, ATTURAS –nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.2/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” 
projektu. 

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju 
novadā” paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 



3. Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma izsniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM). 

4. Saistošos noteikumus Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” pēc 
atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kurmenīte”, 
mājas lapā www.rugaji.lv un izlikt redzamā vietā Rugāju novada domes ēkā un Lazdukalna 
pagasta pārvaldē, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu 
tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. 

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

15. Par divu zemes vienību apvienošanu vienā un nosaukuma piešķiršanu.

 

Pamatojoties nekustamo īpašumu speciālistes Sandras Kapteines 17.01.2011.iesniegumu apvienot 
divas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kas iznomātas Jānim Belindževam un Jāņa 
Belindževa, personas kods XXXXX-XXXXX ,dzīvo Krasta iela 9 Tilža, Balvu novads 12.01.2011. 
iesniegumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 nosaukumu 
„Zaļkalniņi”, zemes vienība atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā un, LR 1994.gada 19.maija
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma”1.panta 14.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar 
pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, un 
2011.gada 19,janvāra saimnieciskās komitejas sēdes atzinumu
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma
Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Apvienot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078 
un 3864 010 0127 un izveidotajai zemes vienībai noteikt kadastra apzīmējumu 
3864 010 0078.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra Nr.3864 010 0078 piešķirt nosaukumu 
„Zaļkalniņi”.
3. Izdarīt grozījumus 2010.gada 2.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.238, dzēšot zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0127, saglabājot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0078 – 21,0 ha kopplatībā.

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



16.  Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  Černobiļas  avārijas  seku  likvidēšanas

dalībniekiem.

 

 Izskatot A. M. 20.01.2011 iesniegumu, I. S. 20.01.2011. iesniegumu un D.D. 
20.01.2011.iesniegumu, un pamatojoties uz Rugāju novada domes 20.05.2010. saistošo noteikumu 
Nr. 7/2010 „Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” 2.1.
punktu, kas nosaka, ka Rugāju novada dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
50 % apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, iznomāts vai nodots lietošanā citai personai, 
nodokļu maksātāju kategorijām pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas avārijas seku likvidētājiem,
un 24.01.2011. Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma
Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par 2011.gadu: 

1.1. A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes īpašumiem ar kadastra numuru 3864-004-0374 
un 3864-004-0041;
1.2. I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes īpašumu ar kadastra numuru 3864-006-0135;
1.3. D. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes īpašumiem ar kadastra numuru 3874-017-0058 
un 3864-002-0078.

2. Uzdot nodokļu administratorei Inai Poišai veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, ņemot 
vērā piešķirtos nodokļu atvieglojumus.

17. Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka , ka dome 
var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, 
pastāvīgo komiteju locekļus, revīzijas komisijas locekļus, 50. pantu, kas nosaka, ka dome no domes 
deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas un 55.pantu, kas nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz 
vienas komitejas loceklim, 
atklāti balsojot  

PAR – 10 deputāti: (Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns ); 

PRET – nav, 



ATTURAS – 1 (Rasma Zuša), 
Nolemj:
1. Veikt izmaiņas Finanšu komitejas sastāvā:
1.1. Izslēgt no Finanšu komitejas sastāva Ēvaldu Stērnieku;
1.2. Ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā deputāti Rasmu Zušu.
2. Veikt izmaiņas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā:
2.1. Izslēgt no Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāva Ēvaldu Stērnieku;
2.2. Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā Rasmu Zušu.

18. Par pašvaldībai izsniegto aizdevuma līgumu nosacījumu maiņu.

Ziņo D. Tutiņa

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko
saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, kā arī 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.63 “Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 5.punktu, kas nosaka aizdevumu
nosacījumu maiņas kārtību un 24.01.2011. Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons,

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Lūgt Valsts kasi mainīt iepriekš izsniegto latu aizdevumu līgumu nosacījumus, piemērojot 
aizdevumu gada procentu likmi, kas ir spēkā līguma pārslēgšanas dienā, šādiem Rugāju novada 
pašvaldības noslēgtajiem līgumiem:

1.1. 2006.gada 22.jūnijā noslēgtajam līgumam Nr.A2/1/06/287/ trančes Nr. P-154/2006 projekta 
„Rugāju sporta zāles celtniecība";

1.2. 2008.gada 29.decembrī noslēgtajam līgumam Nr. A2/1/08/1020 trančes Nr. P-442/2008 
„Rugāju sporta nama celtniecības darbu pilnīgai pabeigšanai";

1.3. 2006.gada 31.augustā noslēgtajam līgumam Nr.A2/1/06/427 trančes Nr.P-206/2006 
„Aizdevums autobusa iegādei";

2. Saistību samaksu garantēt ar Rugāju novada pašvaldības budžetu.

19. Par saistošo noteikumu Nr.3/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju novada pašvaldības

nolikums” pieņemšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka dome var 
apstiprināt pašvaldības nolikumu un 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu un ņemot 



vērā domes finanšu komitejas 2011.gada 18.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj: 

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.3/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 
„Rugāju novada pašvaldības nolikums” projektu (pielikumā) 

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.3/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

20. Par saistošo noteikumu Nr.4/2011 ”Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu” pieņemšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38.pantu atklāti
balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.4/2011 projektu „Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 
budžetu” (Pielikumā). 
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
Pielikumā: 

1. Saistošie noteikumi Nr.4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu” uz 1 
lapas; 

2. Paskaidrojuma raksts uz 5 lapām; 
3. Pielikums Nr. 1 „Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi uz 2 

lapām”; 

http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.1.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.1.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/paskaidrojuma_raksts_2011.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/saisto.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/saisto.doc


4. Pielikums Nr. 2 „Rugāju novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumi” uz 4 
lapām; 

5. Pielikums Nr. 3 „Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalījums 2011.gada janvārī – augustā” uz 1 lapas; 

6. Pielikums Nr.4 „Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
2011.gadā” uz 1 lapas; 

7. Pielikums Nr.5. „Rugāju novada pašvaldības saistību apmērs uz 2011.gada 1.janvāri uz 2 
lapām. 

21. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības darbinieku amata vienību sarakstā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību” 21. panta 27.punkta , kas nosaka, ka dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Veikt izmaiņas Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā:
1.1. Izveidot Rugāju novada domes administrācijā 1 amata vienību - Vispārējās un juridiskā 
nodaļas vadītājs ar 2011.gada 1.februāri; 
1.2. Palielināt Rugāju tautas nama skaņu un gaismu operatora 0,3 amata vienības uz 0,5 
amata vienībām ar 2011.gada 1.februāri. 

22. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka , ka dome 
var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un
darba grupās, Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, kas nosaka, ka iepirkuma veikšanai pasūtītājs 
izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta 
iepirkumu jomā, par kuru slēdz līgumu, 
atklāti balsojot 

PAR – 10 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Andris 
Leons,

Sandra Kapteine, Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.5.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.5.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.4.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.4.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.4.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.4.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.2.doc
http://www.rugaji.lv/doc/budzets_2011/pielikums_nr.2.doc


ATTURAS – 1 (Arnolds Zizlāns), 

Nolemj:

1. No Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumiem ar 2011.gada 31.janvāri atbrīvot Valdi 
Anču. 

2. No Iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem ar 2011.gada 31.janvāri atbrīvot: Olitu 
Losevu, Arnoldu Zizlānu, Jāni Lesnieku, Eduardu Stalidzānu. 

3. Iepirkumu komisijas sastāvā ievēlēt: Dainu Tutiņu, personas kods XXXXX - XXXXX, par 
Rugāju novada domes Iepirkumu  komisijas locekli; Lauru Kļaviņu, personas kods XXXXX
- XXXXX, par Rugāju novada domes Iepirkumu komisijas locekli; Rugāju novada domes 
vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas amata pienākumu veicēju. 

4. Par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Sandru Kapteini, personas kods XXXXX
- XXXXX. 

5. Noteikt iepirkumu komisijas sekretāres pienākumus veikt Rugāju novada domes sekretārei 
Ingai Maginai. 

6. Iepirkumu komisijas loceklei Olitai Losevai, iepirkumu komisijas dokumentāciju par laika 
posmu no 01.07.2009.-31.12.2010. nodot iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Sandrai 
Kapteinei līdz 2011.gada 1.februārim. 

 23. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītības iestādēm.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un 24.01.2011. Finanšu komitejas 
atzinumu,
 atklāti balsojot P

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša;

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Noteikt maksu par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Rugāju novada izglītības iestādēs 
– Eglaines pamatskolā un Rugāju novada vidusskolā šādā apmērā: 

1.1. Brokastis Ls 0,20/porcija 
1.2. Pusdienas skolēniem Ls 0,50/porcija 
1.3. Pusdienas (darbiniekiem) Ls 0,60/porcija 
1.4. Launags Ls 0,25/porcija 
1.5. Vakariņas Ls 0,30/porcija



24. Par Rugāju novada domes priekšsēdētājas amata pienākumu deleģēšanu.

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, kas nosaka, ka valsts 
amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 
administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus 
vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski
vai mantiski ieinteresēti,
atklāti balsojot 

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Juris Bleiders, Inese Feldmane, Sandra Kapteine, Maruta 
Paidere, Andris Leons, 

Rita Krēmere, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša; 

PRET – nav, 

ATTURAS –nav, 

Nolemj:

1. Atcelt Rugāju novada domes 20.08.2009 lēmumu Nr.17.1 (prot. Nr.6) “Par uzraudzības un 
kontroles funkcijām”. 

2. Saskaņā ar likumu “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
uzraudzības un kontroles funkcijas par pašvaldības policiju un sporta nama vadību deleģēt 
deputātei Sandrai Kapteinei, personas kods XXXXX - XXXXX.  


