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Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. 
6. panta trešajā daļā ir minēts, 
ka nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk 
kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 
15.novembrī — vienas ceturtdaļas 

apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā. 
      Covid-19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likuma 5. pants 
paredz pašvaldības tiesības 2020. un 
2021. gadā noteikt citus nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, 
kas atšķiras no likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā 
taksācijas gada ietvaros. Par nodokļa 

maksājuma kavējumu netiek 
aprēķināta likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 29. panta otrajā daļā 
noteiktā nokavējuma nauda līdz 2021. 
gada 31. decembrim.
      Rugāju novada domes 2021.
gada 18.marta sēdē tika nolemts 
pārcelt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas termiņus no 
31.marta, 15.maija, 15.augusta un 
15.novembra uz 2021. gada 30. 
novembri.

Informācija: VAS Latvijas pasts

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā no 2021.
gada 9.aprīļa tiek mainīts Lazdukalna pasta 
nodaļas darbības modelis un darbalaiks, 
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. 
Turpmāk Lazdukalnā visi pasta pakalpojumi 
katru darbdienu no plkst.8 līdz 9 tiks nodrošināti 
līdzšinējā atrašanās vietā Bērzu ielā 6 vai 
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

           Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu 
pieprasījumu Lazdukalna pasta nodaļā, kas rada 
Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 
12 500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas 
darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem 
arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie 
pasta pakalpojumi.
       Tāpat kā līdz šim, Lazdukalna pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus 
nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences 

saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku 
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, 
naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu 
un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.
            Ar pastnieka starpniecību Lazdukalna pagasta 
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka 
pakalpojumus savā dzīvesvietā Lazdukalna 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 
vai 27008001.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu pārcelšanu 2021.gadā

Rugāju novada Lazdukalna pagastā 
pasta pakalpojumus turpmāk sniegs 
atbilstoši reālajam pieprasījumam

Lai  pavasara  saulgrieži  nes  prieku
 par  dabas  atmodu  un  dod  spēku  jauniem  darbiem!

Priecīgas un 
saulainas Lieldienas!

- Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine- 
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Rugāju novada 
domes 2021. gada 
18. marta sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2021. gada 18.martā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Jānis Ikstens, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. 
Sēdē tika pieņemti trīsdesmit seši lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja četru personu 
iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 270, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040476, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 56,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha;
2. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 273, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640070208, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 56,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha;
3. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 10-3/146, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120307 – 2,5327 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
4. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 268, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080326, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080326 nomas platību no 0,20 ha uz 0,3149 
ha un noteikt zemes nomas maksu 56,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha, bet kopējā zemes nomas maksa 
nevar būt mazāka kā 28,00 EUR (bez PVN) gadā. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja P. D. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Abesīnija” atsavināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Abesīnija” ar 
kadastra numuru 38740070005 – 5,90 ha kopplatībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Rugāju novada dome izskatīja P. D. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mežzīlītes” ar 
kadastra numuru 38740160006 – 3,54 ha kopplatībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
3. Rugāju novada dome izskatīja A. P. pilnvarotās 
personas A. L. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Rumbiņas” atsavināšanu. Rugāju novada dome 
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Rumbiņas” ar kadastra numuru 38640080136 – 
11,70 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.
4. Nekustamais īpašums “Lejasstradiņi”, kadastra 
Nr. 38740040185 – 0,82 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740040185, atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai.  Zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 38740040185 ir 
starpgabals, kas robežojas ar trīs zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem: 38740040181, 
38740040286 un 38740040072. Ņemot vērā, ka 
īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai ir lietderīgi īpašumu 
atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lejasstradiņi” 
ar kadastra numuru 38740040185 – 0,82 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740190294 sadalīšanu, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740190303 pievienošanu un starpgabala 
statusa noteikšanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka, lai racionāli 
apsaimniekotu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740190294, ir nepieciešams sadalīt 
zemes vienību trīs zemes gabalos un zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 38740190303 apvienot 
ar vienu plānoto sadalīto zemes gabalu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. sadalīt Rugāju novada pašvaldībai piekrītošu, 
zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740190294 – 5,91 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, trīs zemes 
gabalos un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740190303 apvienot ar vienu plānoto sadalīto 
zemes gabalu;
2. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 1 ar plānoto 
kadastra apzīmējumu 38740190148 – 6,14 ha 
platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, 
piešķirt nosaukumu “Stiebri”. Piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740190148 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
3. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 2 ar plānoto 
kadastra apzīmējumu 38740190149 – 0,36 ha platībā 
izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirt 
nosaukumu “Tikaiņu bibliotēka” un zemes vienībai 
un uz tās esošajām ēkām/būvēm mainīt nosaukumu 
un adresi uz “Tikaiņu bibliotēka”, Rugāju pag., 
Rugāju nov., LV-4570. Piešķirt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740190149 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
4. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 3 ar plānoto 
kadastra apzīmējumu 38740190150 – 0,23 ha 
platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, 
piešķirt nosaukumu “Strēļi”. Piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740190150 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
5. noteikt starpgabala statusu zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem: 38740190148 – 6,14 
ha platībā, 38740190149 – 0,36 ha platībā un 
38740190150 – 0,23 ha platībā.
 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja A.B. iesniegumu par 
nekustamā īpašuma “Dzirnas” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. no nekustamā īpašuma “Dzirnas” ar kadastra Nr. 
38640090095 – 22,80 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640020165 – 3,40 
ha platībā, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640060045 – 3,20 ha platībā, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu “Meža 
Dzirnas”;
2. mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640020165 – 3,40 ha platībā,  38640020269 
– 4,20 ha platībā, 38640020270 – 2,0 ha platībā, 
38640060045 – 3,20 ha platībā un 38640090095 – 
10,0 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoles komisijas 2021. gada                            
24. februāra elektroniskās izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglais 
pasažieru auto CRYSLER VOYAGER reģ. Nr. 
HV9866 elektronisko izsoli. Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt kustamās mantas - vieglais 
pasažieru auto CRYSLER VOYAGER reģ. Nr. 
HV9866, elektroniskās izsoles rezultātus, nosakot 
par izsoles uzvarētāju J. K., kas izsolē nosolījis 
augstāko cenu 357,00 euro.

Par zemes nomas tiesību izsoli

Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu 
racionālu izmantošanu, Rugāju novada dome 
nolēma izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošam zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
1. 3864 004 0456 – 2,9548 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā;
2. 3864 004 0479 – 1,0 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā;
3. 3874 012 0528 – 5,5 ha platībā (zemes vienības 
kopplatība 12,6 ha), kas atrodas Rugāju novadā, 
Rugāju pagastā;
4. 3874 012 0605 – 4,4 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā;
5. 3874 018 – 1,4 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju 
novadā, Rugāju pagastā;
6. 3874 019 0287– 0,7 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā;
7. 3874 019 0288 – 6,4 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā;
8. 3874 019 0300 – 4,6 ha platībā (zemes vienības 
kopplatība 13,49 ha), kas atrodas Rugāju novadā, 
Rugāju pagastā;
9. 3874 019 0309 – 0,3 ha kopplatībā, kas atrodas 
Rugāju novadā, Rugāju pagastā.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt:
1. saistošos noteikumus Nr. 4/2021 „Grozījumi 
Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 8/2013 “Par Rugāju 
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 
2. saistošos noteikumus Nr. 5/2021 „Grozījums 
Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada 
pašvaldības nolikums””.

Par konkursa nolikuma apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju 
novada domes konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” nolikumu.

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju 
konkurss 2021” apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt nolikumu 
“Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2021”.

Par iekšējo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt iekšējos 
noteikumus “Par infrastruktūras projektu īstenošanu  
Rugāju novada pašvaldībā”.
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Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” elektroniskās 
izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 8. marta 
elektroniskās izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldības 
īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Kazenāji” ar 
kadastra numuru 3874 016 0085 elektronisko izsoli.
Nekustamā īpašuma “Kazenāji” elektroniskā 
izsolē A. B. nosolīja augstāko cenu - 27 337,00 
euro, līdz ar ko ieguva tiesības uz nekustamo 
īpašumu “Kazenāji”. Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
elektroniskās izsoles rezultātus un parakstīt 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A. B. par 
nekustamo īpašumu “Kazenāji” ar kadastra numuru 
3874 016 0085 – 7,33 ha platībā.

Par dzīvojamās telpas īri
 
Rugāju novada dome izskatīja V. K. iesniegumu 
par dzīvojamās platības piešķiršanu Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Rugāju 
novada dome nolēma izīrēt V. K. pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu ar adresi Liepu iela 6-21, 
Skujetnieki, Lazdukalna  pagasts, Rugāju novads, 
LV-4577, nosakot īres maksu 8,68 euro mēnesī.

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Balvu novada 
pašvaldības vēstuli par grozījumu apstiprināšanu 
Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumā. Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt “Par grozījumiem Balvu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā”.

Par mērniecības izdevumu atmaksu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja E. P. iesniegumu ar 
lūgumu atmaksāt izdevumus par pašvaldības zemes 
vienību mērniecības darbu veikšanu. Rugāju novada 
dome nolēma atmaksāt E. P. izdevumus 1141,03 euro 
apmērā par pašvaldības zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 38640040268 un 38640040532 
mērniecības darbu veikšanu.
2. Rugāju novada dome izskatīja zemnieku 
saimniecības “Sprīdīši L” īpašnieka A. L. iesniegumu 
ar lūgumu atmaksāt izdevumus par nekustamā 
īpašuma “Klajumi” mērniecības darbu veikšanu. 
Rugāju novada dome nolēma atmaksāt zemnieku 
saimniecībai “Sprīdīši L” izdevumus 1089,00 
euro apmērā par nekustamā īpašumu “Klajumi” ar 
kadastra apzīmējumu 38640080246 mērniecības 
darbu veikšanu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu pārcelšanu

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 
likuma 5. pants paredz pašvaldības tiesības 2020. 
un 2021. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, 
tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas 
gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram 
pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš 
ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek 
aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda. 
Rugāju novada dome nolēma pārcelt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus no 31.marta, 
15.maija, 15.augusta un 15.novembra uz 2021. gada 
30. novembri.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu atklātā 
izsolē

1. Rugāju novada dome 2021. gada 18. februārī 
ar lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Auzenes” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Auzenes” ar 
kadastra numuru 38740120419 – 3,67 ha platībā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38740120427, atrodas Rugāju novada, 
Rugāju pagastā.  Atbilstoši Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumam “Par nosacītās 
cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
“Auzenes””, nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 7 
602,00 euro. Nekustamā  īpašuma izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Auzenes” un apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Auzenes” izsoles sākumcenu – 7 602,00 euro.
2. Rugāju novada dome 2021. gada 18. februārī 
ar lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Birztaliņas”  ar 
kadastra numuru 38640080226 – 3,01 ha platībā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38640080226, atrodas Rugāju novada, 
Lazdukalna pagastā.  Atbilstoši Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumam “Par nosacītās 
cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
“Birztaliņas””, nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 6 
340,00 euro. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Birztaliņas” un apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Birztaliņas” izsoles sākumcenu – 6 340,00 euro.

Par nekustamā īpašuma „Skarenes” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2021. gada 18. februārī ar 
lēmumu „Par nekustamā īpašuma ,,Skarenes” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu „Skarenes” ar 
kadastra numuru 38740120362 – 1,29 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.  
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas 2021. gada 10. marta lēmumu, nekustamā 
īpašuma ,,Skarenes” nosacītā cena ir 3 198,00 
euro. Nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir 
vienāda ar nosacīto cenu. Nekustamais īpašums 
“Skarenes” ir starpgabals, kas robežojas ar piecām 
zemes vienībām: nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 38740120610 zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740120610, nekustamā īpašuma 
“Jurjāņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740120101, nekustamā īpašuma “Reoli” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740120287, 
nekustamā īpašuma “Vitas” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38740120588 un nekustamā 
īpašuma “Tjapši-1” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740120516. Uz starpgabala pirkšanu 
var pretendēt iepriekš minēto zemes vienību 
īpašnieki. Rugāju novada dome nolēma atsavināt 
nekustamo īpašumu “Skarenes” un apstiprināt 
pārdošanas cenu - 3 198,00 euro .

Par nekustamā īpašuma “Māriņas 2”  
elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 8. marta 
elektroniskās izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldības 
īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Māriņas 2” ar 
kadastra numuru 3874 004 0088 elektronisko izsoli.
Nekustamā īpašuma “Māriņas 2” elektroniskā izsolē 
I. Š. nosolīja augstāko cenu – 29 562,50 euro, līdz ar 
ko ieguva tiesības uz nekustamo īpašumu. Rugāju 
novada dome nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Māriņas 2” elektroniskās izsoles rezultātus 
un parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar 
I. Š. par nekustamo īpašumu “Māriņas 2” ar kadastra 
numuru 3874 004 0088 – 9,95 ha platībā.

Par daļēja vai pilnībā attālināta mācību procesa 
noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 2020./2021. mācību gadā

Rugāju novada dome nolēma noteikt, ka 
2020./2021. mācību gadā Covid-19 infekcijas 
izplatīšanās  draudu gadījumā daļēju vai pilnībā 
attālinātu izglītības procesu konkrētai Rugāju 
novada pašvaldības izglītības iestādei nosaka domes 
priekšsēdētājs.

Ar izvērstu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2021

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Sanita Galkina
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietas 
izpildītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2021.
gada 1. februāra  līdz 28. februārim:

Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajām     personām   ar    I.  grupas 

invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
306,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 558,00;
Pabalsts krīzes situācija - EUR 266,00;
Pabalsts bērna piedzimšanai - EUR 145,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 2286,58
Bēru pabalsti – EUR 450,00;
GMI – EUR 137,70;
Pabalsts jubilejā- EUR 120,00;
Ēdināšana skolā – EUR 124,71.
  
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2021.gadam – EUR 74831,00;
Izlietotie līdzekļi februārī – EUR 4393,99;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 8543,83.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 163 personām;
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 85  

personām.

Piešķirts:
GMI pabalsts - 3  personām;
Ārstēšanās pabalsts – 16 personām;
Apbedīšanas pabalsts – 6 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 5 personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 1 personām; 
Pabalsts krīzes situācija- 1 personai;
Pabalsts bērna piedzimšanai- 1 personai;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 4 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 3 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC “Rugāji” 
piešķirts – 3 personai;
Sociālas aprūpes pakalpojums pansionātā „Balvi” 
piešķirts 1 personai.



RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “KURMENĪTE”4

WWW.RUGAJI.LV WWW.FACEBOOK.COM/RUGĀJU NOVADS MARTS 2021

Informē 
pašvaldība
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

Covid -19 infekcijas 
ierobežošana

Laika periodā  9.marta līdz 
12.martam no Rugāju novada 
dome sadarbībā ar valsts zinātnisko 
institūtu “BIOR”  piedāvāja 
testēšanu vīrusa infekcijas Covid 
-19 izplatības ierobežošanai. 
Par masveida pūļa testēšanu 
tika nolemts sadarbības civilās 
aizsardzības komisijā un testēšana 
vienlaicīgi tika veikta arī Balvu, 
Baltinavas, Viļakas un Gulbenes 
novadā.
              Četrās dienās  no Rugāju 
novada  laboratorijā tika nogādāti 191 
siekalu testi. Uz pūļa testēšanu tika 
attiecināti arī testi, ko nodeva abu 
vispārizglītojošo iestāžu, pašvaldības 
iestāžu un algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veicēji, tāpēc šajās dienās bija 
salīdzinoši lielāks nodoto testu skaits.
           No nodotajiem testiem 3,15 %  
bija pozitīvi (6 gadījumos konstatēta 
saslimšana) un 2 gadījumos rezultāts 
vērtējams kā apšaubāms vai nepareizi 
ievākts siekalu paraugs.
       Sakām paldies, kas iesaistījās un 
palīdzēja pūļa testēšanas norisē, īpaši 
Skujetnieku feldšeru veselības punkta 
vadītājai Lidijai Loginai, brīvprātīgajai 
darbiniecei Lucijai Griestiņai, 
Lazdukalna pārvaldes darbiniekiem 
– Dzidrai Šmagrei, Kristiānai Zelčai, 
Intaram Stableniekam, Zigrīdai Ančai  
un Veltai Leonei.
         Uzņēmumiem un organizācijām 

ir pieejami bezmaksas siekalu testu 
komplekti, kurus var saņemt Rugāju 
novada domē, iepriekš sazinoties ar 
Rugāju novada domes sekretāri Arnitu 
Pugaču, tālrunis 64521351, 27832856.

Par jaunizveidojamās 
Balvu novada 
pašvaldības 

administratīvās 
struktūras projekta 

izstrādi 

Ar mērķi nodrošināt normatīviem 
aktiem atbilstoša jaunizveidojamā 
Balvu novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projekta 
un teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi jaunajā novadā 
Rugāju, Baltinavas, Viļakas un 
Balvu novada pašvaldības ir 
noslēgušas savstarpēju sadarbības 
līgumu. 
               Līgums  paredz, ka  administratīvās 
struktūras un teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu - ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas - projektu izstrādi 
koordinē Balvu novada pašvaldība.  
Līgums paredz, ka jaunizveidojamā 
Balvu novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projekts 
tiek izstrādāts līdz 1.jūnijam. Savukārt 
izstrādāto attīstības plānošanas 
dokumentu pirmo redakciju publiskai 
apspriešanai pašvaldības vienojās 
nodot līdz 30.jūnijam.
             15.martā uz pirmo tikšanos sanāca 
pašvaldību pārstāvji, lai uzsāktu darbu 
pie teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes. Aicināsim 
iedzīvotājus aktīvi piedalīties 
aptaujā, lai noteiktu prioritātes un 
veicamos darbus teritoriju attīstībai un 
pakalpojumu saņemšanai. 

              Izstrādājot administratīvās 
struktūras projektu,  visām četrām 
pašvaldībām jāvienojas, kādi 
pakalpojumi turpmāk būs pieejami 
pagastu centros, jo tiek plānots, ka būs 
pagastu pārvaldes. 
               Lai   struktūras  projektu 
izstrādātu, kopš 13.janvāra  regulāri 
notiek darba grupas, kurās ir 
tikušies gan nozaru (komunālās 
saimniecības, izglītības, kultūras, 
sociālo pakalpojumu)  speciālisti, lai 
izprastu katra novada struktūru šobrīd 
un “ieskicētu” jauno struktūru, gan 
arī  vadības līmenī, lai vienotos par 
pamatprincipiem struktūras projekta 
izstrādē.  
           Kā otrs  jautājums, par kuru 
ir jāvienojas, ir saistošo noteikumu 
par sociālās palīdzības pabalstu 
un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu  
projekta izstrādi.  Jau speciālistiem 
tiekoties, tika secināts, ka, piemēram 
Balvu novada pašvaldībā, ir 
atšķirīga mērķgrupa, kuriem piešķir 
brīvpusdienas, Viļakas un Baltinavas 
novadu pašvaldībās - cita, savukārt 
Rugāju novada pašvaldība nodrošina 
brīvpusdienas visiem bērniem, gan 
pirmsskolas grupā, gan skolēniem. Un 
tas nav vienīgais pabalstu veids, kas 
pašvaldībās atšķiras.
         Uzstādījums no Rugāju novada 
pašvaldības ir, lai pakalpojumi 
neattālinātos un netiktu centralizēti, 
bet gan   tiktu iedzīvotājiem saglabāti 
pēc iespējas  tuvāk dzīvesvietai. 
Līdz šim veiktās  reformas vairums 
gadījumos ir  tikai ierobežojušas 
pakalpojuma saņemšanu.  
         Jau šobrīd  valsts sniegtie 
pakalpojumi tiek attālināti un pieejami 
tikai noteiktās dienās, piemēram 
Valsts zemes dienesta pakalpojumi.  
Kā nepatīkams pārsteigums bija 
VAS “Latvijas Pasts” paziņojums par 
Lazdukalna pasta nodaļas darbības 
modeļa un darba laika maiņu, jo ir 
ikgadēji zaudējumi. Jau 2019.gadā, 
saņemot signālu no pasta, ka dārgo  

uzturēšanas izmaksu varētu tikt slēgta 
pasta nodaļa, pašvaldība izlēma izbūvēt 
siltumtrasi no pagasta pārvaldes ēkas 
un  pieslēgt  centralizēto apkuri, lai 
pasta apsildē nav jāizmanto elektrība. 
Neskatoties uz to, ka  pasts maksāja 
salīdzinoši mazu maksu par telpu 
uzturēšanu,  pasta nodaļas darbības 
laiks tāpat tika mainīts. 

Par darba organizēšanu 
Rugāju novada 

pašvaldības iestādēs

Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” no 2021.
gada 16.marta Rugāju novada 
pašvaldības iestādēs klātienē strādā 
darbinieki, kuri darba specifikas 
dēļ pienākumus nav iespējams veikt 
tikai attālināti un nepieciešams 
nodrošināt darba nepārtrauktību.
       Pakalpojuma saņemšana klātienē 
iespējama iepriekš piesakoties pa 
tālruni. Darbinieku kontaktinformācija 
atrodama Rugāju novada domes mājas 
lapā internetā: www.rugaji.lv vai arī 
sazinoties ar Rugāju novada domes 
sekretāri – 64521351, 27832856.
         Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru pakalpojumi 
pieejami iepriekš piesakoties pa tālruni 
64521351, 27832856 (Rugājos) vai 
tālruni 28398550 (Benislavā).

Kases darba laiks:

• Rugājos – pirmdien, trešdien, 
piektdien no plkst.9.00 līdz 16.00

• Benislavā – otrdien, ceturtdien no 
plkst.9.00 līdz 16.00

Iepriekš lūgums pieteikties pa tālruni 
26698757 (Ina Poiša), 27839513 
(Zigrīda Anča).

Par videonovērošanas 
kameru  uzstādīšanu 

Rugāju novada pašvaldības 2021.
gada budžetā ir apstiprināti 
izdevumi esošo videonovērošanas 
kameru atjaunošanai un jaunu 
videokameru uzstādīšanai,  kopumā 
12 000 euro apmērā, vairākos 
objektos:
- Rugāju ciemā -  Kurmenes 
ielā  36, Rugāju parkā, atpūtas vietā 
pie ūdenskrātuves;
- Benislavas ciemā -  pie Dienas 
aprūpes centra.  
22.martā ir noslēgts līgums par darbu 
izpildi un tuvākajā laikā videokameras 
tiks uzstādītas. Uzstādītās kameras 
būs ar augstāku izšķirtspēju, un 
nepieciešamības gadījuma varēs 
operatīvi pārskatīt notiekošās 
aktivitātes  teritorijā.
Lai kā gribētos saudzīgu attieksmi 
vietās, kur ir ieguldīti pašvaldības un 
projektu  līdzekļi objektu izveidošanai 

un uzturēšanai, diemžēl tā vietā tiek 
saņemta pretēja attieksme  - parkā 
salauztas šūpoles, ar velosipēdiem 
un skūteriem tiek braukāts pa 
estrādes grīdu,  atpūtas vietā  pie 
pludmales tiek demolētas ģērbtuves 
un lapene, pat materiālus izmantojot 
ugunskura kurināšanai. Arī  Benislavā 
jaunizbūvētā dienas aprūpes  centra 
fasāde tiek apzināti bojāta, kā arī 
sabojāts rudenī uzstādītā rotaļlaukuma  
žoga posms. 

Visas Latvijas 
pašvaldības piedalīsies 

Lielajā Talkā 

Šogad visas Latvijas pašvaldības 
atbalsta Lielo Talku, kura notiks 
jau 24. aprīlī. Visi pašvaldību 
koordinatori ir gatavi darbam, lai 
informētu talkotājus par talkas 
norisi un talkošanas iespējām. 
Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā 
visi drošības priekšnosacījumi, kas 
būs aktuāli uz Lielās Talkas norises 
brīdi, taču pašvaldības aicina visus, 
kuri vēlas un var talkot, aprīļa 
pēdējā sestdienā vienoties Latvijas 
sakopšanā un labiekārtošanā.
       Latvijas pašvaldības un 
Latvijas Pašvaldību savienība 
Lielo Talku ir atbalstījušas jau kopš 
tās  pirmsākumiem 2008. gadā, 
nodrošinot iedzīvotāju informēšanu 
par talkošanu, talkošanas vietu 
iezīmēšanu un atkritumu savākšanu. 
Pašvaldības vienmēr ir bijušas 
viens no galvenajiem Lielās Talkas 

balstiem, bez kura talkas, kādas mēs 
tās pazīstam, nebūtu iespējamas. 
Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā 
sabiedriska kustība, kuras mērķis ir 
rūpēties par vidi, tik ilgu laiku tiek 
atbalstīta valsts un pašvaldību līmenī.      
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis: “Par spīti 
dažādiem izaicinājumiem visa 
gada garumā, skaista, sakārtota, 
labiekārtota un veselīga vide vienmēr 
ir ļoti svarīga ikvienam iedzīvotājam 
visā Latvijā. Visi “solo” talkotāji 
jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā 
un sakopt savu apkārtni individuāli, 
savu talkošanas vietu var atzīmēt 
Lielās Talkas mājas lapā Solo talkas 
kartē. Ja dodaties talkot “duo” talkas 
ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” 
(vienas mājsaimniecības ietvaros) vai 
talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža 
noteiktajiem ierobežojumiem, savu 
talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas 
Talkas kartē https://talkas.lv/liela-
talka/pieteikt-talku/, sākot ar šā gada 
24.martu – mēnesi pirms Lielās talkas.
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Rugāju novada dome izsludina
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamos īpašumus
• Nekustamo īpašumu “Auzenes” ar kadastra numuru 3874 012 0419 

elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0427 – 3,67 ha platībā.

• Izsoles sākumcena – 7 602,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.
• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 

lapā       www.rugaji.lv.     Tālrunis      informācijai:      29342304;   e-pasts: 
• liga.cepurniece@rugaji.lv.
• Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 

06.04.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13:00.
• Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13:00 līdz 

26.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
• Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas 

ir 760,20 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele 
banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot 
“Nekustamais īpašums “Auzenes”, kadastra Nr.38740120419”. Izsoles 
reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi 
apskatāms dabā.

• Nekustamo īpašumu “Birztaliņas” ar kadastra numuru 3864 008 0226 
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0226 – 3,01 ha platībā.

• Izsoles sākumcena – 6 340,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.
• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 

lapā        www.rugaji.lv.       Tālrunis    informācijai:    29342304;    e-pasts: 
• liga.cepurniece@rugaji.lv.
• Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 

06.04.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13:00.
• Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13:00 līdz 

26.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
• Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas 

ir 634,00 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele 
banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot 
“Nekustamais īpašums “Birztaliņas”, kadastra Nr.38640080226”. Izsoles 
reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi 
apskatāms dabā.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību 
izsoles

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 018 0281 – iznomājamā platība 1,4 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0281 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 9:50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst. 10:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 78,40 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 1,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0288 – iznomājamā platība 6,4 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0288 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:10. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 10:20. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 358,40 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 6,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0287 – iznomājamā platība 0,7 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0287 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:30. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 10:40. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 39,20 EUR bez PVN, par 

visu iznomājamo zemes gabala platību 0,7 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0300 – iznomājamā platība 4,6 ha (zemes gabala kopplatība 
13,49), Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0300 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 10:50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 11:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 257,60 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 4,6 ha. Maksāšanas līdzeklis 100%  eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0309 – iznomājamā platība 0,3 ha, Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0309 
var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9.aprīļa plkst. 
11:10. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 9.aprīlī plkst., 11:20. Nomas 
tiesību izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 16,80 EUR bez 
PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 0,3 ha. Saskaņā ar 2018.
gada 19.jūnija MK noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 5.pantu minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro. 
Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 
EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās 
vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Turpinājums 6.lpp.

Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 
Kontaktpersonas: jautājumos par zemes vienības nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039; 
jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, tālrunis 29342304.
Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu kontā, 
AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 90009116736. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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Nomas  tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0605 – iznomājamā platība 4,4 ha, Rugāju pag., 
Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē 
par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0605 var iesniegt 
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 9:50. Nomas 
tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:00. Nomas tiesību izsoles 
sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 246,40 EUR bez PVN, par visu 
iznomājamo zemes gabala platību 4,4 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0528 – iznomājamā platība 5,5 ha (zemes gabala kopplatība 12,6), 
Rugāju pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:10. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:20. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 308,00 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 5,5 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0456 – iznomājamā platība 2,9548 ha, Lazdukalna pag., Rugāju 
nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0456 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:30. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 10:40. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 165,47 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 2,9548 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% 
eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai 
nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 
nekustamā īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0479 – iznomājamā platība 1,0 ha, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 13.aprīļa plkst. 10:50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13.aprīlī plkst., 11:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 56,00 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 1,0 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. 
Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles  solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas 
maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis.

No šā gada 
7.aprīļa 
lauksaimnieki 
varēs 
pieteikties 
platību 
maksājumiem
Informācija: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki 
varēs pieteikties platību maksājumiem, 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) 
aizpildot Vienoto iesniegumu.
    Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiektos 
ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo 
atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt 
informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta 
darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs 
aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi 
dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību 
sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.
         Jau  sešus  mēnešus lauksaimnieki var 
EPS aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu 
iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt 
nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, 
vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja 
lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā 
iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir 
jāiesniedz EPS.
      Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno organizēt 
vebināru par pieteikšanos platību maksājumiem, 
izmaņām šajā sezonā un citiem aktuāliem 
jautājumiem. Plašāka informācija par pieteikšanos 

vebināram būs pieejama marta beigās.

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā:

1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas 
pieteikumu iesniegšana;
7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem;
24.maijs (22.maijs sestdiena) – termiņš, līdz 
kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību 
maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 
1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.

Atgādinām! Līdz šā gada 1.aprīlim EPS jāiesniedz 
lauku bloku precizēšanas pieprasījumi. Platībai 
ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas. Precizēšanas 
pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas 
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku 
bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot 
jaunus ainavas elementus.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija 
par dienesta darbu un pieejamo atbalstu, aicinām 
zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta klientu 
apkalpošanas tālruni 67095000.

Klientu ērtībai Lauku atbalsta dienests aicina 
vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos 
klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), 
lai saņemtu informāciju par platību 
maksājumu iesniegšanas kārtību un iegūtu 
atbalstu Elektroniskās pieteikšanas sistēmas 
pakalpojumu izmantošanā. Patlaban VPVKAC 
darbojas 93 pašvaldībās, kopā 123 vietās.

Papildus informācija no LLKC Balvu 
konsultāciju biroja: Konsultācijas augkopībā 
sniedz konsultants Mārtiņš Štāls, tālr. 64507253; 
22031326; e-pasts martins.stals@llkc.lv
• platībmaksājumu pieteikumu sagatavošana ES 

atbalsta saņemšanai;
• konsultācijas un ieteikumu sniegšana 

kultūraugu audzēšanā, lauku apsekošana;
• kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības 

plānu sastādīšana;
• augu maiņas plāna un lauku vēstures 

sastādīšana;
• bioloģiskā lauksaimniecība.

Valdība akceptē 
ģimenes valsts 
pabalsta apmēra 
palielināšanu
Informācija: Labklājības ministrija

No 2022.gada tiks mainīta ģimenes valsts pabalsta 
(ĢVP) piešķiršanas kārtība un apmērs. Pabalsta 
apmērs turpmāk būs atkarīgs no audzināmo bērnu 
skaita, un tas neparedzēs izmaksāt piemaksu pie 
ģimenes valsts pabalsta.
        To nosaka trešdien, 24. martā, valdības sēdē 
pieņemtais Labklājības ministrijas sagatavotais 
likumprojekts “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu 
likumā””. Tas vēl jāizskata un par to jābalso Saeimā.  
         “Papildus  tam,   ka  šogad  tika  palielinātas 
minimālās pensijas un citi pabalsti, nākošgad ķeramies 
klāt arī ģimenes valsts pabalstam, kura bāze nav 
pārskatīta kopš “latu laikiem”.  1992. gadā to ieviesa 
astoņu latu apmērā un pēcāk pārkonvertēja uz 11,38 
eiro. Mana prioritāte ir ģimenes ar bērniem, kas ir 
Latvijas nākotne. Esmu pārliecināta, ka pabalsta 
celšana arī  ir solis pretī mērķim palielināt dzimstību,” 
uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.
Likumprojekts   paredz,  ka  no  2022. gada 1.janvāra 
par apgādībā esošu vienu bērnu  no gada līdz 20 gadu 
vecumam ĢVP būs 25  eiro, par diviem bērniem līdz 
20 gadu vecumam 100 eiro mēnesī (50 eiro par katru 
bērnu), par trijiem bērniem līdz 20 gadu vecumam 225 
eiro mēnesī (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un 
vairāk bērniem līdz 20 gadu vecumam ĢVP būs 100 
eiro mēnesī par katru bērnu. 
         Piemēram, ja vecāki audzina trīs bērnus, tad 
viņi saņems ĢVP 225 eiro apmērā. Pie pašlaik spēkā 
esošās ĢVP sistēmas viņi saņem 134.28 eiro. Tas 
nozīmē, ka jaunajā ĢVP sistēmā, ģimenei, kurā aug 
trīs bērni, ienākumi palielināsies par 90.72 eiro, kas ir 
būtisks palielinājums un atbalsts ģimenēm ar bērniem. 
Ģimenes valsts pabalsts, kas ieviests jau 1992.gadā, 
šobrīd ir vienīgais universālais pabalsts, kuru regulāri 
saņem visas ģimenes ar bērniem Latvijā (atbilstoši 
noteiktajam bērnu vecumam, piesakoties pabalsta 
saņemšanai).
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Izsludināts Rugāju 
novada biznesa ideju 
konkurss 2021 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada domes (turpmāk 
- Pašvaldība) līdzfinansējums Rugāju novadā reģistrēto mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un 
fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk 
– projekti) Rugāju novada biznesa ideju konkursa ietvaros.
1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome.
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 5000 (pieci tūkstoši 
euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem.
1.4. Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts Rugāju novada 
uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskām personām, 
kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā, reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai saimniecisko 
darbību Valsts ieņēmumu dienestā, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas 
rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.
1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Šī 
mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko 
personu projektiem, kas paredz:
1.5.1. jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
1.5.2. jaunu darba vietu radīšanu;
1.5.3. uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
1.6. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem 
darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, azartspēlēm, primāro 
lauksaimniecību.
1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursā par Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanu ir uzņēmumam, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1.7.1. uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz EUR 15 000.
1.7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Rugāju 

novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju novada teritorijā.
1.8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmums:
1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās 
aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir 
uzsākta tiesvedība par komercdarbības bankrotu;
1.8.2. kuram pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto 
maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas brīdi dalībai konkursā;
1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļi.
1.8.4. kuram nav noslēdzies iepriekšējā Projekta uzraudzības periods.
1.9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona – Rugāju 
novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt uzņēmumu LR 
Uzņēmumu reģistrā vai reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 
darbības veicējs, un attīstīt uzņēmējdarbību Rugājunovadā, sava biznesa idejas 
pieteikuma ietvaros.
1.10. Viens uzņēmums vai fiziska persona izsludinātā Rugāju novada biznesa 
ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu tikai vienam 
biznesa idejas projektam.
1.11. Viena uzņēmuma vai fiziskas personas vienam biznesa idejas projektam 
maksimāli       pieļaujamais    Pašvaldības    līdzfinansējuma    apmērs    ir    līdz 
EUR 2000, 00 (divi tūkstoši euro).
1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības 
izveidi un attīstību, ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās.
1.13. Par neatbilstošām tieknoteiktas izmaksas, kas radušās pirms līguma 
ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas, 
degvielas izmaksas, atalgojums.
1.13. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās 
organizācijas un to apvienības.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana:
2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, pie sekretāres vai ievietojot 
pastkastē dokumentiem pie Rugāju novada domes galvenās ieejas. Iesniedzot 
pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma 
elektronisko versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei, 
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar tēmas norādi – „Rugāju 
novada biznesa ideju konkursam 2021” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga 
nedrīkst būt vēlāks par 2021. gada 22. aprīlis). Nosūtot pieteikumu drukātā 
veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju 
uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.3. Konkursa pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar 
elektronisko parakstu, sūtot uz e–pasta adresi dome@rugaji.lv ar tēmas norādi 
pieteikums konkursam „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 2021” .
2.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa 
norisi var saņemt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centrā (Kurmenes iela 36, Rugāji), iepriekš piesakoties pa tālruni 263 55 954 
vai pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv
2.3. Konkurss norisinās un pieteikumus pieņem no 2021. gada 22. marta līdz 
22. aprīlim plkst.16:00.

3. KONKURSA PIETEIKUMS

3.1. Konkursa pieteikums jāsagatavo, izmantojot pieteikuma veidlapu (nolikuma 
1.pielikums), kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai konkursa pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
3.2.1. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV);
3.2.2. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus 
un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas 
nepieciešamību.
3.3. Konkursa pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais 
burtu lielums - 12.
3.4. Konkursa pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu 
valodā.
3.5. Konkursa pieteikums (konkursa pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir 
jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā.
3.6. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās 
informācijas patiesumu.

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1. Pārbauda pretendenta atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā 
skaitā pretendenta gada apgrozījumu un reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistrā 
(juridiskām personām) vai Valsts ieņēmumu dienestā (fiziskām personām), 
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vai Valsts ieņēmumu dienestā (fiziskām personām), iegūstot augstāk minēto 
informāciju no publiski pieejamiem reģistriem.
4.2. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu -nozares ekspertu 
sastāvā.
4.3. Komisijas locekļi paraksta konfidencialitātes vienošanos, apliecinot 
pretendentu iesniegtās informācijas neizpaušanu trešajām personām.

5. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, ne vēlāk 
kā līdz 7.maijam, nosaka laiku, kad pretendenti platformā ZOOM sniegs savas 
biznesa idejas prezentāciju un atbildēs uz konkursa komisijas uzdotajiem 
jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma 
iesniedzējam tiek paziņots individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 
Pretendentam sava biznesa ideja jāprezentē maksimums 7 (septiņās) minūtēs 
brīvi izvēlētā formā.
5.2. Biznesa idejas izvērtēšanai kopumā ir noteikti 13 kritēriji, kas uzskaitīti 
zemāk. Katram kritērijam ir noteikts maksimāli iegūstamo punktu skaits. 
Maksimālā punktu summa – 140 punkti.

5.2.1.Vērtēšanas kritēriji

N.p.k. Kritērijs Maksimāli 
piešķiramo 
punktu skaits

Pieteikuma veidlapas  
attiecīgās daļas 
numurs

Būtiskākie kritēriji
1. Produkta vai 

pakalpojuma 
apraksts

15 3,4

2. Noieta tirgus analīze 10 6
3. Konkurences 

priekšrocības
15 3,6

4. Pārdošanas 
veicināšanas jeb 
mārketinga plāns

10 7

5. Ieņēmumu loģika un 
pamatotība

15 4

6. Atbalsta summas 
un pašieguldījuma 
izlietojums

15 5,9

Kopā maksimāli piešķiramo 
punktu skaits būtiskākajos 

kritērijos

80

Minimālais nepieciešamo punktu 
skaits būtiskākajos kritērijos

32

Pārējie kritēriji
7. Biznesa plāna 

kopsavilkums
5 1

8. Biznesa ideja, 
tās unikalitāte 
un novatorisms, 
īstenotāja 
iepriekšējā pieredze 
un zināšanas 
paredzētajā biznesa 
darbības jomā

10 3,2

9. Produkta vai 
pakalpojuma 
patērētāja jeb klienta 
vajadzību analīze

10 6

10. Konkurentu analīze 10 3,6,7
11. Risku un iespēju 

(SVID) analīze
10 8

12. Plānotie finanšu 
aprēķini

10 14

13. Biznesa idejas 
apraksta 
noformējums

5 viss pieteikums

Kopā pārējos kritērijos 60
Punktu skaits kopā abās kritēriju 

grupās
140

5.2.2. Visi biznesa ideju vērtēšanas kritēriji ir sadalīti divās grupās – būtiskākie 
kritēriji un pārējie kritēriji. Vispirms biznesa ideja tiks izvērtēta pēc būtiskākajiem 
kritērijiem. Būtiskākajiem kritērijiem ir noteikts minimāli nepieciešamais punktu 
skaits kopumā 32, kas ir jāiegūst biznesa idejas novērtējumā. Ja būtiskākajos 
kritērijos šis minimālais kopējais punktu skaits netiks iegūts, biznesa ideja tiks 
noraidīta.
5.2.3. Pēc punktu piešķiršanas katrai biznesa idejai būtiskākajos un pārējos 
kritērijos, punkti tiks saskaitīti kopā un attiecīgi visi atbalsta pretendenti tiks 
sarindoti dilstošā secībā, atbilstoši to kopējam saņemtajam punktu skaitam visos 
kritērijos (sākot no augstākā punktu skaita līdz zemākajam punktu skaitam ).
5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 
komisijas locekļi. 
5.4. Konkursa pieteikumu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.2. 
minētajiem kritērijiem. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.   
5.6. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji vai to 
noraidīt. 
5.7. Komisijas lēmums atbalsta pretendentiem tiek paziņots ne vēlāk kā piecu 
darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
5.8. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums katram konkursa pretendentam 
tiek paziņots mutiski, sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto tālruni un 
rakstiski, nosūtot lēmumu uz konkursa pieteikumā norādīto elektroniskā pasta 
adresi.

 
6. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

6.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītās biznesa idejas īstenotāju par projekta 
īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par 
līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 
zaudē spēku. Ja noteiktajā laikā Uzņēmums atsakās slēgt līgumu vai ir citādi 
apstākļi, kuru dēļ ar Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, pašvaldība var 
lemt par pašvaldības līdzfinansējuma pārdali lieko finansējumu proporcionāli 
sadalot visiem pārējiem Vērtēšanas komisijas atbalstītajiem pretendentiem 
proporcionāli to saņemtajam punktu skaitam vai izsludinot jaunu konkursu.
6.2. pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa notiek divās daļās: 
6.2.1. pirmā daļa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līdzfinansējuma 
saņēmējam paredzētās summas tiek izmaksāta pēc līguma ar Pašvaldību 
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas; 
6.2.2. otrā daļa atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, 
gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša rēķina 
saņemšanas no līdzfinansējuma saņēmēja. 
6.3. Precīzas līdzfinansējuma otrās daļas apmērs (līdz 50% (piecdesmit procentu) 
noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2021.gada 30.novembrim.
6.5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta 
īstenošanas beigu termiņa un līdzekļu izlietojuma iesniedz Rugāju novada 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pārskatu par projekta īstenošanas 
gaitu un piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (nolikuma 
2.pielikums.)
6.6. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši konkursa pieteikumā 
paredzētajam mērķim, Uzņēmums to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu 
laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 
6.7. Projekta uzraudzības periods uzņēmumam tiek noteikts 2 gadi.
6.8. Ja projekta uzraudzības periodā saimnieciskā darbība nav uzsākta, nav 
izpildīti projekta nosacījumu, vai saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad 
Rugāju novada dome lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai iegādāto 
materiālo vērtību nodošanu Pašvaldībai. 
6.9. Pašvaldībai (t.sk. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centram) ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) 
pirms Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas un 
uzraudzības laikā. 
6.10. Pašvaldībai un Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfinansējuma 
saņēmēja. 
6.11. Ja uzņēmums izpilda projekta īstenošanas nosacījumus, Pašvaldība 
Projekta uzraudzības periodā var lemt par papildus finansējuma piešķiršanu 
uzņēmējam līdz EUR 500,- mārketinga izdevumiem, ja uzņēmums iesniedz 
plānoto mārketinga pasākumu aprakstu un tāmi.
6.12. Papildus finansējums tiek piešķirts pēc atskaites (2.pielikums) un pēc 
izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.
6.13. Lēmumu par 6.11. punktā noteikto finansējumu pieņem Pašvaldība (t.sk. 
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs).

             Domes priekšsēdētāja                    S. Kapteine
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Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Rugāju novadā, 
arī šogad tiek izsludināts “Rugāju novada Biznesa ideju konkurss”. 
Viena uzņēmuma vai fiziskas personas vienam biznesa idejas projektam 
maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 2000 EUR. 
Ja Tev ir biznesa ideja, kuru vēlies attīstīt vai īstenot Rugāju novadā, esi 
laipni aicināts pieteikties konkursam un saņemt līdzfinansējumu! Idejas 
var būt visdažādākās, svarīgi, ka Tu esi gatavs jauniem izaicinājumiem 
un sasniegumiem savā dzīvē. Taču šobrīd atskatāmies uz tām idejām, 

kuras tika iesniegtas konkursam un ieguva līdzfinansējumu iepriekšējos 
gados, aicinot atbildēt projektu īstenotājus uz sekojošiem jautājumiem: 
1. Vai Rugāju novada pašvaldības finansējums bija atbalsts uzņēmējdarbības 
attīstībai?  2. Kas tika iegādāts īstenojot biznesa ideju? 3. Vai bija viegli 
sagatavoties un iesniegt pieteikumu?  4. Kā šobrīd veicas uzņēmējdarbībā? 5. 
Ko ieteiktu tiem, kas vēl šaubās par to vai iesniegt biznesa ideju pašvaldības 
biznesa ideju konkursā? 

Unikālā sastāva formulas izstrāde 
augļu un dārzeņu bioloģisko 

mazgāšanas līdzekļu ražošanai 
(SIA “LZ LATVIA”) 

1.Jā, šis bija ļoti vērtīgs finansiālais 
atspēriens uzņēmumam LZ LATVIA  
biznesa idejas īstenošanā.
2.Rugāju novada domes piešķirtais 
līdzfinansējums palīdzēja īstenot 
biznesa idejas svarīgāko sadaļu -  
augļu un dārzeņu mazgāšanas līdzekļa 
formulas izstrādi.
3.Katrs konkurss prasa savu laiku un 
uzmanības veltīšanu, bet, ja ir skaidra 
vīzija par savu projektu un biznesa 
ideju, tad šī pieteikuma sagatavošana 
ir viegli izpildāma un neaizņem ilgu 
laiku.
4.Projekts bija uz laiku apturēts, 
bet šis laiks, kad, Covid-19 stingro 
ierobežojumu dēļ, arī es biju vairākus 
mēnešus dīkstāvē, deva man iespēju 
atsākt aktīvu darbošanos pie projekta. 
Šobrīd projekts ir uzņēmis straujus 
apgriezienus un tuvākajā laikā ceru, 
ka varēšu Jūs visus iepazīstināt ar 
jauno OUWA CARE augļu un dārzeņu 
mazgāšanas līdzekli.
5.Izmantojiet šo ārkārtīgi vērtīgo 
Rugāju novada pašvaldības atbalstu, 
jo ir tik labi apzināties, ka apkārt 
ir tik daudz cilvēku, kas gatavi 
iesaistīties un atbalsīt sava novada 
jaunos uzņēmējus. Uzņēmējdarbības 
vidē svarīgākais ir spēja uzdrošināties 
runāt par savām idejām pat tad, kad 
sākotnēji vienīgais, kas tic šai idejai, 
esi Tu pats! Uzdrošinies! Notici un Tu 
tiksi sadzirdēts!

Naktsmītņu piedāvājuma 
uzlabošana un vietējās zivju 

produkcijas ražošanas dažādošana 
Lauku tūrisma mītnē “Rūķīši” 

(Z/S “Rūķīši”)

1.  Jebkurš pieejamais finansiālais 
atbalsts ir svarīgs un ir jāizmanto. 

Biznesa konkursa rezultātā, tika 
palielināts gultas vietu skaits viesu 
namā, kas, nenoliedzamil, ir ieguvums. 
2.Tikai iegādātas izlaižamās 
divvietīgas gultas, kas ļāva paplašināt 
naktsmītņu piedāvājumu.
3.Samērā viegli. 
4. Kā jau pēdējos iepriekšējos gadus, 
ziemā esam atpūtušies un ar 1. aprīli 
uzsākam jauno tūrisma sezonu. Šobrīd 
gan tikai nakņošanas pakalpojums 
Covid ierobežojumu dēļ, jo pasākumi 
nedrīkst notikt. Gaidām, kad tiks 
atcelti ierobežojumi un varēs atkal 
notikt ballītes!
5.Vienmēr var atrast iemeslus, kāpēc 
kaut ko nedarīt. Bet varbūt pamēģini 
otrādi!

Instrumentu iegāde industriālā 
dizaina mēbeļu un interjera 

priekšmetu ražošanai 
(SIA METTA STEEL)

1.METTA STEEL toreiz bija tikko 
izveidots uzņēmums, un, protams, 
jebkurš finansiāls atbalsts ir būtisks. 
2.Tika iegādāti dažādi instrumenti, 
kas ļoti noder mēbeļu izgatavošanā un 
uzstādīšanā. 
3.Pieteikuma sagatavošanas un 
iesniegšanas process bija samērā 
vienkāršs.
4.METTA STEEL turpina savu 
attīstību, ir radīti jauni produkti- 
mēbeles, kā arī dažādas mēbeļu 
metāla detaļas. Šogad mēbeļu detaļas 
esam sākuši eksportēt. Viens no mūsu 
produktiem- neliels galdiņš ir pieteikts 
Latvijas dizaina gada balvai. 
5.Protams, jebkura ideja var 
neizdoties. Bet, ja nu izdodas? Tāpēc 
vien jāpamēģina!

Bišu vaska kausēšanas 
pakalpojumu nodrošināšana 

(Andris Barkāns)

1. Konkursā iegūtais finansējums bija 
atspēriena punkts uzņēmēj darbības 
uzsākšanai un turpmākai uz attīstību 
vērstai izaugsmei, ļaujot  pilnveidot 

vaska kausēšanas procesu un piedāvāt 
pakalpojumu apkārtnes biškopjiem.
2.Īstenojot biznesa ideju, tika iegādāta 
iekārta kas nodrošina iespēju efektīvi 
izkausēt vasku.
3. Gatavojot pieteikumu man bija 
skaidra biznesa ideja un zināju 
kas man ir nepieciešams mērķu 
sasniegšanai. Atlika tikai aizpildīt 
projekta pieteikuma veidlapu un vēlāk 
prezentēt savu biznesa ideju projekta 
vērtētājiem.
4. 2020. gada rudens bija ļoti darbīgs, 
vaska kausēšanas pakalpojums tika 
sniegts ne tikai apkārtnes biškopjiem 
bet arī biškopjiem no Smiltenes un 
Cesvaines novada, kas bija patīkams 
pārsteigums jo sākotnēji biju plānojis 
darboties Ziemeļlatgales reģionā. 
Ziema vaska kausēšanā parasti ir miera 
periods, bet iestājoties pavasarim 
darbi tiks atsākti, esmu jau saņēmis 
zvanus no biškopjiem kas interesējas 
par šo pakalpojumu. Domāju ka 2021. 
gada vaska kausēšanas sezona būs ļoti 
darbīga.
5. Nebaidīties uzlikt savu ideju uz 
papīra, jo šī ir lieliska iespēja realizēt 
savas idejas.

Materiālās bāzes papildināšana 
iespiedprodukcijas ražošanai 

(Agrita Luža)

1. Pavisam noteikti, jo, lai pārvērstu 
savu hobiju biznesā, noderīgs un 
vērtīgs ir katrs atbalsts. 
2. Tika papildināta materiālā bāze 
iespiedprodukcijas ražošanai. 
3. Salīdzinoši vienkārši, jo aizpildot 
pieteikumu konkursam, zināju visu 
par savu ideju un kā to aprakstīt, lai 
sasniegtu vēlamo rezultātu. 
4. Šobrīd ir klusāks periods, jo, 
piemēram, ielūgumu, galda kartīšu 

izgatavošana svētkiem nav tik 
aktuāla, saistībā ar esošo situāciju. 
Taču ir klienti, kuri joprojām izvēlas 
apsveikuma kartiņas, dāvanu 
aploksnes un citus manis veidotos 
darbiņus. 
5. Saprotu, ka šaubas kaut kā jauna 
priekšā ir vienmēr - arī es šaubījos 
gandrīz līdz pēdējai konkursa norises 
dienai. Taču, kad sāc īstenot savu 
ideju, iegādāties iekārtas, tad tas 
prieks un apziņa, ka varēsi strādāt 
vēl  pilnvērtīgāk, atsver visas šaubas. 
Iesaku uzdrīkstēties! 

Graudu malšanas 
pakalpojuma nodrošināšana 
bioloģiskajās saimniecībās 

(Lonija Melnace)

1.Šādi konkursi ir ļoti vajadzīgi 
iesācējiem, kuri izmēģina savus 
spēkus projektu rakstīšanā un 
aizstāvēšanā komisijai. Tad apgūst 
projekta ieviešanas procesu, jo arī 
tur ir jāievēro procedūra, kā noteikts 
biznesa ideju konkursa nolikumā. 
Projekta realizācijas un uzraudzības 
laiks ir ne mazāk svarīgs, jo tad 
jādomā lai ir pietiekoši klientu, kam 
tiks sniegts pakalpojums.
2.Projekta ietvaros tika iegādātas 
lopbarības graudu maļamās dzirnavas.
3. Es esmu rakstījusi un realizējusi 
daudz projektus, tāpēc šis projekts 
man nesagādāja nekādas raizes.
4.Graudu malšanas pakalpojumu nav 
skārusi šā brīža krīze, jo lopbarība 
lopiem vienmēr ir nepieciešama. Arī
par klientiem nevar sūdzēties, kaut 
gan vienmēr var būt vairāk klientu.
5. Citiem biznesa ideju īstenotājiem 
iesaku noteikti rakstīt projektus, jo tas 
varētu būt kā mazais izmēģinājums, lai 
katrs saprastu vai turpmāk iesaistīties 
citos fondos un liekākos projektos, 
vai nē. Jo tikai tad, kad katrs pats būs 
izgājis cauri šim procesam, varēs sevi 
novērtēt - uz ko viņš ir spējīgs un kā 
attīstīsies viņa bizness nākotnē.
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2019. gada 22. marta lēmumu Nr. 104

PRECIZĒTS
ar Rugāju novada domes 

2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 54

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

22.03.2019.                                                                                          Nr. 2/2019

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās

daļas 5. punktu 
un Ministru kabineta 2017. gada 27.
jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi

par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 
neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;
1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām;
1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, 
tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas 
prasību ievērošanu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi  ir saistoši  visām fiziskajām un juridiskajām personām 
Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Šajos saistošajos noteikumos 
lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības

4. Šo noteikumu prasības attiecas uz visiem Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem ciemiem: Benislavu, Rugājiem un Skujetniekiem.

III. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
 sniegšanas un uzskaites jomā

5.Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskā nodaļa nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un 
reģistra uzturēšanu;
5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;
5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;
5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību 
ievērošanas kontroli.

IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6.Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas 
vietām.
7.Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms 
saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). 
Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja 
rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais 
ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 
1,5m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

8.Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 
īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto 
notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un 
notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, 
aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko 
ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 
Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas 
laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli 
ierīkotu ūdens mēriekārtu;
8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā 
īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar 
ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto 
notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot 
faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis 
ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma 
noteikšanai pielieto 1,5m3/mēnesī uz vienu personu.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 
(viena) reize gadā. 

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām 
attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja 
izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, 
vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta 
rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

V. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles 
un uzraudzības kārtība

11.Saimnieciskā nodaļa ir tiesīga :
11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu 
attaisnojuma dokumentu esamību;
11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas 
kontrolei;
11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās 
informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, 
balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

12.Ja Rugāju novada domes Saimnieciskajai nodaļai radušās šaubas par 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Saimnieciskajai nodaļai  ir tiesības 
rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
12.1.nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības 
pārbaudei;
12.2.veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi 
pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt 
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apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai 
ekspluatācijai;
12.3.veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
12.3.1. Rugāju novada dome, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 
minētajos saistošajos noteikumos norādītās;
12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas 
vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.
12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi 
nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai.

VI. Prasību minimums asenizatoriem

13.Decentralizētos  kanalizācijas  pakalpojumus  ir  tiesīgs  sniegt  asenizators,  
kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Rugāju 
novada pašvaldībā.

14.Prasību minimums asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 
attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
14.2. veikt Rugāju novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma 
uzskaiti;
14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar 
šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai 
specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un 
attīrīšanu;
14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība 
un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Rugāju novada Saimnieciskajā 
nodaļā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto 
notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā 
ar pielikumā pievienoto veidlapu (1. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, 
nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu 
noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VII. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15.Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām 
asenizators iesniedz Rugāju novada dome rakstveida iesniegumu  (2. pielikums), 
kuram pievieno 16. punktā norādīto rakstveida informāciju.

16.Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, 
apliecinot, ka:
16.1.ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas 
Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, 
izmantojot asenizācijas mucu;
16.2.iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai 
skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
(NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.

17.Šo noteikumu 15. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var 
iesniegt:
17.1.personīgi domē/pašvaldības administrācijā;
17.2.pa pastu;
17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu 

noteiktajā kārtībā.

18.Lai veiktu reģistrāciju, Rugāju novada dome pārbauda iesniegto informāciju 
un pārliecinās par:
18.1.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora 
reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
18.2.Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par 
ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

19.Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt šo noteikumu 18. punktā 
minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

20.Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, 
iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldība 
ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

21.Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no 
tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir 
iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

22.Rugāju noada dome trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē 
pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā nosūta rakstveida 
informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma 
izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek 
novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts 
par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

23.Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas 
skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, 
profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu 
jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas 
faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas 
pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 
(trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai 
šo noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas 
anulēšanas dienai.

24.Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu 
domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā 
ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas f a k t a  
apstrīdēšana neaptur noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību 
un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 23.punktā paredzētās informācijas 
iesniegšanas.

25.Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties 
uz Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas lēmumu, ar kuru atcelts 
reģistrācijas anulēšanas fakts.

26.Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu 
informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu 
veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par 
asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts 
iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences 
un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

27.Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina 
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu 
reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

28.Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas 
sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums).

29.Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma 
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu 
novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai 
izmaiņām šo noteikumu 28. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz 
personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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IX. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju
pienākumi

30.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
pienākumi, papildus MK noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:
30.1.nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
30.2.segt izmaksas Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļai,, 
kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras 
neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām 
izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
30.3. nodrošināt Rugāju novada domes pilnvarotam pārstāvim 
piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā 
nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un 
tās darbības pārbaudei;
30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Rugāju novada domes 
Saimnieciskajai nodaļai  atbilstoša komersanta rakstveida 
apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem 
norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek 
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka par 5m3/diennaktī;
30.5. uzrādīt Rugāju novada domes Saimnieciskajai nodaļai 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos 
dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma 
dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par 
savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un 
pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

X. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

31.Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un pieņemt lēmumus 
administratīvā pārkāpumā procesa ietvaros savas kompetences 
robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
31.1.Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rugāju novada pašvaldības 
policija un Saimnieciskās nodaļas amatpersonas.
31.2.Administratīvā pārkāpuma lietu par noteikumos minētajiem 
pārkāpumiem izskata Rugāju novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.

32.Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu  piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām līdz 14 naudas 
soda vienībām, juridiskām personām līdz 140 naudas soda vienībām.

33.Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo 
no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

XI. Noslēguma jautājumi

34.Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos 
saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs 
nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu 
prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

36.Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 31. 
decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto 
paraugu (3. pielikums).

37.Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Kurmenīte” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.

1.pielikums
Rugāju novada domes 2019. gada 22.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR  _________________ GADĀ IZVESTO 

NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

1. Objekta adrese ___________________________________
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums________ (reizes gadā)
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m

VAI
N. p. 
k.

Objekta 
adrese

Transp. 
reģ. nr.

Cisternas 
reģ. nr.

Izvešanas 
reizes gadā

Izvestie 
m3

Kam nodoti 
notekūdeņi

1 2 3 4 5 6 7

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _______________________________

                                                                               
(personiskais paraksts)

2.pielikums
Rugāju novada domes 2019. gada 22.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019
 

______________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 
RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________

______________________________________________________________________

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

Juridiskā adrese:___________________________ Reģ. Nr. _______________Reģ. 
datums:_____________________________, Tālr., ____________________
E-pasts: __________________________
        
            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 
            “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
            reģistrēšanu” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 
            Lūdzu reģistrēt tīmekļvietnē,   _______________________ (asenizatora    
            nosaukums)   kā   decentralizēto   kanalizācijas   pakalpojumu   sniedzēju 
            ___________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma 
            sniegšanu. 

Nr. 
p.
k.

Transport-
līdzekļa 
marka

Transport-
līdzekļa 
reģistrācijas 
Nr.

Transport-
līdzekļa 
tips (A – 
autotransports 
T- 
traktortehnika)

Transport-
līdzekļa 
tvertnes 
tilpums

Transport-
līdzekļa tvertnes 
reģistrācijas Nr. 
(ja apliecināms, 
piemēram 
Traktortehnikas 
gadījumā)

Nomas 
līguma 
termiņš*

1.
2.

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1.kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu 
īpašnieku;
2.* transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai 
nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

*Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās 
lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas 
personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu 
un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs:__________________________________________
___________________________________________________________
(vārds, uzvārds )
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3.pielikums
Rugāju novada domes 2019. gada 22.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
 REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1.Objekta adrese 
__________________________________________________
 
2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits____________

3.Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits___________
4.Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir □ nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī
_______m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī 
______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam 
jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē 
tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, 
apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem 
vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, 
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits _________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
veidu)

6.Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu 
nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai 

kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta

7.Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu 
pašreizējais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk

8.Krājtvertnes tilpums:
□  < 3m3

□ 3 līdz 5 m3

□  5 līdz 10 m3

□  > 10 m3

9.Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā

9.1.Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
                                                                  (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10.Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā (ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
□ nē
11.Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ 2019. gada laikā
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2022. gadam

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds

__________________________________
              (personiskais paraksts)

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rugāju novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
kārtību, pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to novadīšanas kārtību, decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību, prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
nepieciešamajam aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai, prasības decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai 
un novadīšanai un atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz pilsētas administratīvajā teritorijā esošām 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un 
vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu 
pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides 
aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav 
prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rugāju novada domes Saimnieciskā nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo nav nepieciešamas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                    S.Kapteine
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Kāzu kleitu stāsti
Jau kopš pagājušā gada aktīvi vācam informāciju par kāzu kleitām, esam 
saņēmuši arī līgavu stāstus par to, kā tika iegādāta sava īstā kāzu kleita. 

Sakām jau tagad PALDIES par foto ar jūsu īpašās dienas kleitām. Taču 
labprāt gaidīsim vēl fotogrāfijas, stāstus un pašas kleitas.

“Ak mīlestība, skaistā kāzu diena, ak daiļā līgaviņa 
savā kāzu rotā – savā brūtes kleitā... “

Mīlestība visa mūža 

garumā

Teksts: Sarmīte Akmentiņa
Foto: no personīgā arhīva

Jau vairākus mēnešus vācam kāzu 
kleitu stāstus, fotogrāfijas, un šī 
darba procesā nākas dzirdēt arī 
patiesi skaistus vēstījumus par 
iepazīšanos, mīlestību par tērpu 
darināšanu un lietām, kas ir 
saistītas par un ap kāzām. Es vēlos 
izstāstīt jums visiem kādu sev tuvu 
un pavisam mīļu cilvēku mīlas 
stāstu, kuru esmu klausījusies no 
savas mammas, apkārtējiem un 
arī pati, maza meitene būdama, 
tirpinājusi ar jautājumiem savu 
vecmammu jeb savu Osa babu. 
Es ar jums padalīšos ar savu 
vecvecāku mīlas stāstu. 
         Tas bija piecdesmitajos 
gados, kad jaunu meiteni bija 
noskatījuši divi kaimiņu puiši, kuri 
tajos laikos strādāja pie saimnieka 
par palīgiem. Viens no kaimiņu 
puišiem Broņislavai ļoti nepatika. 
Likās tik uzbāzīgs un par precībām 

tik domāja, bet par otra eksistenci 
īsti pat nezināja. Nabadzīgs lauku 
puisis, kurš uz darbu allaž gāja baltā 
kreklā. Vecmamma par precībām pat 
nedomāja, jo viņas māte vienmēr 
viņai bija piekodinājusi, ka vajag 
iemācīties sprēst, aust, adīt utt., ka 
nevajagot darīt kā vecākajai māsai - 
iziet pie vīra jau 18 gados. Broņa bija 
čakla un izdarīga sieviete, gāja par 
saimnieci godos, dziedāja gan veicot 
smagus darbus, gan prieka reizēs. 
        Atceros, kā mamma un vecmamma 
stāstīja par to liktenīgo reizi, kad 
vecmamma arī ieskatījās vectēvā. 
Bijuši visi zaļumballē, un abi kaimiņu 
puiši esot solījušies vest mājās. 
Vecmamma sapratusi, ka ir īstais 
brīdis iedot kurvīti tam netīkamajam 
un beidzot kārtīgi sapazīties ar Jāni. 
Vectēvs esot vedis vecmammu uz 
sava velosipēda kārts līdz pašiem 
Aukstoriem.     Draudzējušies viņi 
nepilnu gadu un, kad vecmammai 
bija 30 gadi, apprecējās. Broņislavai 
ar Jāni bija lielas kāzas, apmēram 100 
cilvēki, precējās 1956. gada 6. jūlijā. 
Broņai kleitu šuva Rešņu māmuļa. 
Kā jau kārtīgai meitai, mājās bija 
audzētas savas mirtas, kuras viņa arī 
pēc laulībām atveda uz vīra mājām, 
lai aug arī viņas meitai, bet Osa mājās 
mirta negribēja augt. Gadu pēc kāzām 

piedzima meita Anna un četrus gadus 
vēlāk - dēls Vitolds. 
         Viņi viens otru uzmanīja un 
sargāja. Kad Osa baba gāja uz 
ansambļa mēģinājumiem, vienmēr 
padomāja arī par vectēvu, teikdama: 
“Savam večukam vāg kaidu kompetu, 
lai sovā paksī napurp”.  Tā viņa 
vienmēr atnesa viņam 100 gramus 
ledeņu. Kāpēc tik maz, Jūs domāsiet? 
Tas tāpēc, ka, lai pa nedēļu noēdas 
un nākošajā reizē nav jālamājas, kad 
atkal ies dziedāt, kompetas tak vajag. 
         Man vienmēr būs atmiņā, kā 
viņi viens otram gāja līdzi un kopā  
darīja visus darbus. Tāda mīlestība 
un uzticība viens otram! Atceros, kā 

vačuks stāstīja, ka viņam nepatīkot, 
ka Osa baba brauc kur dziedāt, 
jo nevarot bez viņas.  Abi kopā 
nosvinēja 50 gadu kāzu jubileju. 
Osā balle bija vairāku dienu garumā. 
Laimīgi viņi bija, un kā vecmamma 
teica: “Bez kosa jau nabeja, bet tok 
obi kristeigi dzeivojam ” un sāka 
dziedāt to dziesmu:” Es ar sovu 
veireņu reizē, reizē!” Tā viņi vēl 
gandrīz divus gadus reizē, reizē, līdz 
arī mūžībā aizgāja reizē, ar pāris 
dienu starpību…
           Mīliet viens otru un cieniet tā, 
kā to darīja mani vecvecāki! 

Kāzu kleitas trīsdesmitajos gadosKāzu kleita septiņdesmitajos gados
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Pakaļ savai 

laimīgajai kleitai 

devās trīs reizes

Teksts: Lauma Nagle
Foto: no personīgā arhīva

Katrai līgavai sava kāzu diena ir 
ļoti īpaša, vēl īpašāku šo dienu 
padara kleita, kādā ir līgava. Droši 
vien, daudzas meitenes jau bērnībā 
izsapņoja, kāda kleita viņām būs 
kāzu dienā… taču ne es. Esmu 

perfekcionists, tāpēc katrai detaļai 
un sīkumam ir ļoti liela nozīme, 
arī kāzu kleitā! Tai pat laikā, pēc 
horoskopa zīmes esmu svari, tāpēc 
svarīgus lēmumus pieņemt man ir 
ļoti grūti. 
         Izvēloties kāzu kleitu, man 
bija bail, ka es nopirkšu kleitu, kura 
vēlāk man nepatiks vai par kuru es 
sākšu šaubīties. Varbūt tieši tāpēc 
mans stāsts par „manu kleitu” iesākas 
šādi…
 Pirmā kleitu apskatīšanas 
un pielaikošanas reize bija pavisam 
neplānota. Ciemojos  pie māsīcas 
Rīgā, runājām par kāzām, par 
plānošanu, par dažādiem sīkumiem un 
māsīca saka: „Hei, ejam pastaigāsim 
pa Avotu ielu, apskatīsim kāzu 
kleitas, varbūt kaut kas iepatiksies! 

Nav jau obligāti pirkt, bet paskatīties 
varam.”  Tā     mēs     izstaigājām   3 
- 5   kāzu  salonus un vienā no tiem 
kāda kleita aizķēra manu uzmanību… 
bet te atkal nospēlēja lomu „svaru 
būtība” un es sāku šaubīties, vai man 
viņa patīk tik ļoti, lai iegādātos uzreiz. 
Atbraucot uz mājām, domas tieši par 
šo kleitu neizzuda. Pēc neilga laika 
bija ieplānots brauciens uz Rīgu un 
palūdzu brālim, lai brauc ar mani, 
domāju – parādīšu kleitu brālim, 
vēl kāda svarīga cilvēka domas un 
viedoklis… Aizbraucām līdz kāzu 
salonam, parādīju brālim kleitu, bet 
viņš nebija īpašā sajūsmā, kas atkal 
man lika šaubīties, vai tiešām pirkt 
tieši šo kleitu. 
 Vēl   pēc   neilga  laika  atkal 

bija brauciens uz Rīgu, šoreiz kopā ar 
mammu.  Bija  pieteikta  kāzu  kleitu
laikošana citā kāzu salonā. Pielaikojot 
vairākas kleitas – neviena tā arī 
neiekrita man sirdī. Sabēdājusies, 
ka pastāv iespēja, ka vispār neko 
neatradīšu, vedu mammu uz to pašu 
salonu, kur bija TĀ kleita, kuru 
jau rādīju gan māsīcai, gan brālim. 
Apģērbjot 3. reizi šo kleitiņu, 
sapratu, ka manas domas visu laiku 
ir ar šo kleitu! Mamma pārliecināja, 
ka ir jāpērk! Nekad nebiju domājusi, 
ka kleitas izvēle būs tik sarežģīta… 
internetā biju atradusi un saglabājusi 
desmitiem kāzu kleitas! Taču pakaļ 
savai laimīgajai kleita devos 3 reizes! 
Ir teiciens: „3 reizes uz laimi”… tā 
arī es izvēlējos savu laimi! 

Vienkārša, bet 

ar interesantām 

detaļām bagāta 

kāzu kleita

Teksts: Lucija Bukša - projekta idejas autore
Foto: no personīgā arhīva

Manu vecāku - Intas un Staņislava - 
kāzas notika 1953. gada 8. augustā. 
Vīksnas puses Kačupes puisis 
Sprogu meitenē ieskatījās ballē 
un tā arī „sadejojās”. Balvos tēvs 
uzcēla māju, viņam bija „zelta” 
rokas, pieprata kalēja amatu. 
Nebija tāda darba, ko viņš neprastu. 

Laulībā piedzima pieci bērni - trīs 
dēli un divas meitas. Sudraba kāzas 
viņi nenosvinēja, jo diemžēl tēvs 
gāja bojā traģiskā negadījumā. Māte 
mūs izaudzināja viena, par vienu no 
galvenajām vērtībām izvirzot darba 
tikumu. Pati visu mūžu, līdz pensijai, 
nostrādāja vienā darbavietā - Balvu 
maizes kombinātā. Izprecinājusi 
mūs, bērnus, bija ļoti priecīga par 15 
mazbērniem, ar kuriem čubinājās, 
kā „cāļu” māte. Ievērības cienīgs 
liekas fakts, ka vecākus laulāja 
priesteris Jānis Svilāns, un arī 
mēs, bērni, tikām laulājušies pie šī 
priestera, tikai Baltinavas baznīcā. 
Un, kā jūs domājat, kur tika krustīti 
viņas mazbērni? Protams, Baltinavā, 
pie Jāņa Svilāna. Tā izveidojās kā 
tradīcija, un citi varianti nemaz netika 
izskatīti.
           It  kā  vienkārša, bet ar interesantām 
detaļām bagāta, mammas kleita 
vēl tagad izskatās krāšņa. Tikai 
sadzeltējusi gan. Audums liekas 
gofrēts, caurspīdīgs. Apakšā vilkta 
kokvilnas apakškleita ar šaurām 
lencītēm un  mežģīnēm apakšmalā. 
Tante Anastasija stāsta, ka kleita tika 
nopirkta nepabeigta - pusfabrikāts, 
un tad ar roku sašūtas dažas šuvītes. 
Šuvuma vieta vēl tagad ir skaidri 
saskatāma. Acīmredzot, tā sanāca 
lētāk. Kleita ir labi saglabājusies - 
nav nokrāsota, pāršūta vai apgriezta. 
Pateicoties tam, ka bija ielikta 
dekoratīvajā spilvenā kā pildījums. 
Tajā laikā nebija ne porolona, ne 
sintepona, tādēļ izlīdzējās ar to, kas 
bija pie rokas - kaut kas, kas netika 

nēsāts. Mammas kleita bija tā, kas 
rosināja pievērsties līgavas kleitas 
pētīšanai, jo gribējās uzzināt par 
citu līgavu kleitu likteni un stāstus 
„celt gaismā”. Pirmkārt, ieinteresēja 
modeļi un tas, kā mainās līgavas 
kleitas mode. Ļoti patīk skatīties 
60.-70. gadu bildes, kad līgavas šuva 
īsas kleitas. Otrkārt, likās interesanti 
izpētīt arī līgavas pušķus. Daudz ko 
pastāsta arī plīvurs. Tā tas viss iesākās 
un turpinās. Mana kāzu kleita arī ir 
izvilkta no „pūra lādes” un gaida, kad 

tiks izstādīta pasākumā Lazdukalnā.
    Atgādinām, ka apkopojam 
informāciju par līgavas kleitas 
vēsturi un par visu, kas saistīts ar 
pāra īpašo svētku mirkli. Kleitas 
modeļi, līgavas pušķi, kāzu auto, 
visu, kas bija modē tavā laikā, 
vecāku un vecvecāku laikā. Kā 
arī ievācam ticējumus un paražas, 
kas sendienās tika ievēroti, lai 
nodrošinātu laimīgu kopdzīvi. 
Izlasi, iedvesmojies un atsūti savu 
stāstu! Paldies jau iepriekš!



RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “KURMENĪTE”16

WWW.RUGAJI.LV WWW.FACEBOOK.COM/RUGĀJU NOVADS MARTS 2021

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Dievkalpojumu kārtība aprīlī 

Augustovā

3. aprīlī pulksten 13.00 Kunga Augšāmcelšanās 
svētku vigilija, uguns,ūdens un Lieldienu maltītes 
svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos 
traukos.
4.aprīlī pulksten 12.00 KUNGA 
AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  lieli svētki, 
Lieldienu maltītes svētīšana.
18.aprīlī pulksten 12.00 Lieldienu III svētdiena

Skujetniekos

3. aprīlī pulksten 10.00 Kunga Augšāmcelšanās 
svētku vigilija, uguns,ūdens un Lieldienu maltītes 
svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos 
traukos.

Rugājos

3. aprīlī pulksten 16.00 Kunga Augšāmcelšanās 
svētku vigilija, uguns,ūdens un Lieldienu maltītes 
svētīšana
4. aprīlī pulksten 14.00 KUNGA 
AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  lieli svētki, 
Lieldienu maltītes svētīšana.
18.aprīlī pulksten 14.00 Lieldienu III svētdiena

26. aprīlī 
no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00

Kurmenes iela 69 (Rugāji)

Rugāju Svētā Nikolaja 
pareizticīgo baznīcā

10. aprīlī plkst. 
8.30

dievkalpojums.

Par elektrisko un 
elektronisko iekārtu 

atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma nodrošināšanu 

2021.gadā 

SIA “ZAAO” nodrošina 
regulāru elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu 
(turpmāk tekstā EEIA) 
savākšanu no iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem, kā arī 
nodrošina to pieņemšanu 
izveidotajos EKO laukumos.
    Lai veicinātu EEIA pareizu 
apsaimniekošanu, SIA “ZAAO” 2021.
gadā plāno vairākas aktivitātes:
      Laika posmā no 15.03.2021.-
30.04.2021. visos EKO laukumos tiks 
rīkota bez maksas EEIA savākšanas 
akcija “Sper EKO soli”. Akcijā varēs 
piedalīties gan privātpersonas, 
gan uzņēmumi, nogādājot uz EKO 
laukumu neizjauktus EEIA vai baterijas 
un izmantot iespējas piedalīties balvu 
izlozē. EKO laukumu adreses un darba 
laiki pieejami mājas lapā- http://www.
zaao.lv/privatpersonam/eko_karte
Laika posmā no 01.08.2021.-
31.08.2021. tiek plānots rīkot bez 
maksas EEIA savākšanas akciju 
ar nosaukumu “EKO zvans”, kuras 
laikā visi pakalpojuma pieteikumi pa 
tālruni tiks reģistrēti un noslēgumā 
tiks izlozētas balvas. Neizjauktu EEIA 
savākšana no pieteiktās adreses 
notiks pēc sastādītiem maršrutiem.
    SIA “ZAAO” informē, ka no 
15.03.2021. neizjauktus EEIA gan 
privātpersonas, gan uzņēmumu 
pārstāvji visos ZAAO izveidotajos 
EKO laukumos varēs nodot bez 
maksas. EKO laukumu darbinieki, 
pēc klienta pieprasījuma, nodošanas 
dienā izsniegs apliecinājumu - Šķiroto 
atkritumu pieņemšanas-nodošanas 
aktu, par nodoto EEIA veidu un 
daudzumu. SIA “ZAAO” nodrošina 
EEIA regulāru savākšanu arī no 
adreses pēc iedzīvotāja vai uzņēmuma 
pārstāvja pieteikuma saņemšanas, 
vienojoties par savākšanas dienu. 
No 15.03.2021. uzņēmumiem tiek 
atcelta EEIA savākšanas apjoma 
cena un turpmāk EEIA savākšanai 
no adreses, neatkarīgi no pieteiktā 
EEIA daudzuma, tiks piemērota 
tikai brauciena maksa 3,80 EUR 
plus Pievienotās vērtības nodoklis. 
Apliecinājumu par savākto atkritumu 
daudzumu SIA “ZAAO” izsniedz pēc 
pieprasījuma.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu 
komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 
termiņu: no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 9.aprīļa plkst. 17.00
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā 
www.cvk.lv Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:
• Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, ieeja no 

pagalma puses, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
• Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583);
• Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-

4570);
• Baltinavas novada domē (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594);
• Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, 

LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija”).


