
2013.01.17., (protokols Nr.1). 

2013.gada 17.janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)
Darba kārtība:

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

2. Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem sociālās aprūpes 
pakalpojumiem. 

3. Par zemes nomu. 
4. Par zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 
5. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2013.gadā" apstiprināšanu. 
6. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi" apstiprināšanu. 
7. Par Rugāju novada pašvaldības finansētā projektu konkursa mazās uzņēmējdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai nolikuma apstiprināšanu. 
8. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. 
9. Par dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu. 
10.Par nekustamā īpašuma pieņemšanas komisijas izveidošanu. 

1. §
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa,

GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

S.Kapteine
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantu, kas nosaka personu 
loku, kam ir tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 32. pantu, kas nosaka, ka 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, 35. pantu, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, Rugāju 
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Rugāju novadā", un Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2013.gada 14.janvāra atzinumu, 
atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:

1.1. 01.12.2012. līdz 28.02.2013. – 2 ģimenēm,
1.2. 01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 40 ģimenēm,
1.3. 01.01.2013. līdz 30.06.2013. – 4 ģimenēm.

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no:

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a11
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a09
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a08
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a07
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a07
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a06
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a05
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a05
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a04
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a03
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a02
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a02
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a01
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=653:20130117-protokols-nr1&catid=123:domle&Itemid=136#a01


2.1. 01.12.2012. līdz 28.02.2013. – 3 personām,
2.2. 01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 13 personām,
2.3. 01.01.2013. līdz 30.06.2013. – 6 personām.

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no:

3.1. 01.12.2012. līdz 28.02.2013. – 1 ģimenei,
3.2. 01.01.2013. līdz 31.03.2013. – 4 ģimenēm.

5. Piešķirt GMI pabalstu no:

5.1. 01.01.2013. līdz 31.01.2013. – 1 personai Ls 35,00 mēnesī ,
5.2. 01.01.2012. līdz 31.01.2013. – 1 ģimenei Ls 154,00 mēnesī,
5.3. 01.01.2013. līdz31.03.2013. - 4 ģimenēm Ls 443,22 mēnesī.

6. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 9 personām Ls 252,76 apmērā.
7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 4 personām Ls 200,00 apmērā.
8. Piešķirt malkas pabalstu 4 personām Ls 100,00.

2. §
Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem

sociālās aprūpes pakalpojumiem

S.Kapteine
Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldību"  15.panta  pirmās  daļas  7.punktu,  kas  nosaka,  ka
pašvaldībām ir autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), 21.
panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu
par pakalpojumiem, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu 4.daļu, kas nosaka,
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, MK 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta" 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam
citu  (labvēlīgāku)  samaksas  kārtību  par  pakalpojumu  un  Finanšu  komitejas  sēdes  2013.gada
14.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs" 
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Ls 9,50 (deviņi lati 50 santīmi) vienai personai dienā.
2. Noteikt maksu par Rugāju novada pašvaldības iestādes „Rugāju sociālās aprūpes centrs" 
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju 
novada administratīvajā teritorijā:



2.1.  Ls  7  (septiņi  lati  00  santīmi)  vienai  personai  dienā,
2.2.  pārējā  pakalpojuma  maksas  daļa  līdz  pilnai  pakalpojuma  samaksai  tiek  segta  no
pašvaldības budžeta.

3.  Ja  pakalpojumu saņēmējs  vai  viņa  apgādnieks  nespēj  samaksāt  noteikto  maksu  par  sociālās
aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta
noteiktajā  kārtībā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju sociālā dienesta vadītājai Anitai Evertei un Finanšu
nodaļas  galvenajai  grāmatvedei  Ilgonai  Šaicānei.
5.  Atzīt  par spēku zaudējušu Rugāju novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu „Par maksas
noteikšanu  par  Rugāju  sociālās  aprūpes  centra  sniegtajiem  sociālās  aprūpes  pakalpojumiem"
(protokols Nr.2, 6.§).

3. §
Par zemes nomu

A.Leons
1. Rugāju novada domē 14.01.2013. saņemts S. P.[..] iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemes 
gabalu 2ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 (14.57 ha 
kopplatība), ar apbūves tiesībām.
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu, neapbūvēta zemesgabala iznomātājs
pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala 
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Savukārt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 22.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta 
zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības dome. Ja tiek iznomāts pašvaldībai 
piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības 
prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un 
nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt 
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu 
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs un Saimniecisko jautājumu komitejas 
2013.gada 14.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 



ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar S. P., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha iznomāšanu ar apbūves tiesībām. Pēc kadastrālās uzmērīšanas 
zemesgabala platība var tikt precizēta.
1.2. Nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.
2. Rugāju novada domē 21.09.2012. saņemts J. S., [..], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0118 – 2.3 ha platībā
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1) Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums ar kadastra Nr. 3864 011 0132 atrodas Rugāju novada pašvaldības īpašumā.
2) Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš 
paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesīga slēgt darījumus, kā 
arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības,
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", kuru 18.punkts nosaka, 
ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos 
– ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, Saimniecisko jautājumu komitejas 2012.gada 
14.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. S., [..], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 019 0118 – 2.3 ha platībā iznomāšanu.
2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.

4. §
Par zemes vienības nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu



A.Leons
Izskatot M. L., [..], 03.12.2012. iesniegto iesniegumu par zemes īpašuma sadalīšanu divās daļās,
nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"
21.panta 27.punktu,  kurš nosaka,  ka tikai  vietējā  pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, 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 objekto, " 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;
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, ņemot vērā Rugāju novada domes sēdes 20.12.2012. lēmumu "Par zemes gabala ar kadastra
numuru 3874 015 0131 sadalīšanu" (protokols Nr.19, 9.§.), 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Vienai zemes vienībai atstāt kadastra apzīmējumu 3874 015 0131 – 10,00 ha platība.
2. Lūgt Valsts zemes dienestu otrai atdalītajai zemes vienībai, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 
-10,00 ha platībā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0131 – 10,00 ha piešķirt nosaukumu „Šūniņas 
1".
4. Otrai atdalītajai zemes vienībai ar jaunu piešķirto zemes kadastra apzīmējumu – 10,00 ha piešķirt
nosaukumu "Šūniņas 2".
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0131 – 10,00 ha noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
6. Otrai atdalītajai zemes vienībai ar jaunu piešķirto zemes kadastra apzīmējumu – 10,00 ha noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201).
7. 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. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo

māju palīgēkām Rugāju novadā 2013.gadā" apstiprināšanu

G.Pipurs
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, kas 
nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem 



noteikumiem, Pārejas noteikumu 47. punktu, kas nosaka, ka likuma 1.panta otrās daļas 9.1 punktā 
pašvaldībām paredzētās tiesības, ja tās uzsāk piemērot ar 2013.gadu, tiek īstenotas, ja līdz dienai, 
kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, likuma "Par pašvaldībām" 
46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi, likuma „Par pašvaldībām" 46. pantu un 
Finanšu komitejas sēdes 2013.gada 14.janvāra atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2013.gadā".
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

6. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi" apstiprināšanu 

G.Pipurs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 16.punktu, kurš paredz, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošus  noteikumus  un  noteikt  administratīvo  atbildību  par  to  pārkāpšanu;  41.panta  1.daļas
1.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi)
un Finanšu komitejas 2013.gada 14.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi" .
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.

7. §
Par Rugāju novada pašvaldības finansētā projektu konkursa mazās uzņēmējdarbības

uzsākšanai vai attīstībai nolikuma apstiprināšanu



M.Orniņa
Ar mērķi veicināt dažādu mazās uzņēmējdarbības formu attīstību Rugāju novadā, pamatojoties uz 
likuma Par pašvaldībām 12. pantu, kurš 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 un 41. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumi), ņemot vērā 14.01.2013. Finanšu 
komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības finansētā projektu konkursa mazās uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai nolikumu.

8. §
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

R.Krēmere
Lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta 
saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

9. §
Par dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu

A.Leons
Rugāju novada pašvaldības ciemos, pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar centralizēto ūdensapgādi 
un radīto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Novada iedzīvotāji par saņemtajiem pakalpojumiem 
norēķinās bez kontrolētas izlietotā ūdens un novadītās kanalizācijas uzskaites un maksa tiek 
aprēķināta no iedzīvotāju skaita dzīvojamajā platībā nevis par faktiski iztērētajiem ūdens apjomiem.
Ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem nesedz izdevumus kas saistīti ar nepārtrauktas 
ūdensapgādes nodrošināšanu un notekūdeņu attīrīšanu.
Tarifu aprēķinā ir pielietoti divi būtiski principi, piesārņotājs maksā un ieņēmumi sedz izdevumus. 
Pašlaik esošajā situācijā ne viens, ne otrs princips netiek īstenots.
Aprēķinot dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu tika ņemta vērā iedzīvotāju maksāt spēja un 
tehniski ekonomiskā pamatojuma finanšu analīze, kas atspoguļo iedzīvotāju maksātspēju par 
saņemtajiem pakalpojumiem tika aprēķināts tarifs Ls 0,30 (bez PVN) par vienu izlietoto kubikmetru
dzeramā ūdens un Ls 0,50 (bez PVN), par kubikmetru centralizētajā kanalizācijas tīklā novadīto 
notekūdeņu.
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, dome secina, ka nepieciešams:
1) noteikt maksu par dzeramā ūdens lietošanu kas tiek piegādāts iedzīvotājiem pa centralizētajiem 
ūdensapgādes tīkliem nosakot maksu par vienu izlietoto kubikmetru dzeramā ūdens Ls 0,30 (bez 



PVN), patērētā dzeramā ūdens daudzums tiek aprēķināts balstoties uz ūdens skaitītāju rādījumiem,
2) noteikt maksu par kanalizācijas lietošanu Ls 0,50 (bez PVN), par kubikmetru centralizētajā 
kanalizācijas tīklā novadīto notekūdeņu, notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts balstoties uz 
dzeramā ūdens skaitītāja rādījumiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta c) apakšpunktu, kas nosaka, 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 pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, 
saskaņā ar 14.01.2013. Finanšu komitejas atzinumu,

atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Sandra 
Kapteine, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns, Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards 
Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša, Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu Ls 0,30 (bez PVN) par 1 m3 patērētā dzeramā ūdens pēc ūdens skaitītāja 
rādītājiem.
2. Noteikt maksu Ls 0,50 (bez PVN) par 1 m3 par kanalizācijas lietošanu.

10. §
Par nekustamā īpašuma pieņemšanas komisijas izveidošanu

R.Krēmere
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par  nekustamās  mantas  iegūšanu  pašvaldības  īpašumā  un  ņemot  vērā  augstāk  minētā  likuma
21.panta  pirmās  daļas  24.punktu  kurš  paredz,  ka  dome  var  ievēlēt  pašvaldības  pārstāvjus  un
locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās,atklāti balsojot: PAR
– 12 deputāti: Rita Krēmere, Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane, Maruta Paidere, Arnolds Zizlāns,
Andris Leons, Jānis Lesnieks, Juris Bleiders, Eduards Stalidzāns, Andrejs Stepāns, Rasma Zuša,
Valdis Ančs,

PRET – nav, 

ATTURAS – nav, atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
11. panta pirmajai daļai Sandra Kapteine nepiedalās lēmuma pieņemšanā,

Rugāju novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot nekustamā īpašuma „Mežniecība", Kurmenes ielā 41, pieņemšanas komisiju.
2. Izveidot komisiju šādā sastāvā:

2.1.  Komisijas  priekšsēdētāja  –  Sandra  Kapteine,  Rugāju  novada  domes  priekšsēdētājas
vietniece.
2.2.  Komisijas  loceklis  –  Jānis  Ločmelis,  Rugāju  novada  domes  Saimnieciskās  nodaļas



vadītājs.
2.3.  Komisijas  loceklis  –  Aivars  Cibulis,  Rugāju  novada  domes  ugunsdrošības  speciālists.
2.4. Komisijas loceklis – Ilgona Šaicāne, Rugāju novada domes galvenā grāmatvede.


