
15.08.2011., protokols Nr.14 (ārkārtas sēdes) 

1. §
Par pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem sakarā ar 2011.gada 12.augusta viesuļvētras

radītajiem postījumiem Rugāju novada Skujetnieku ciemā.

Ņemot vērā izveidojušos ārkārtas situāciju un to, ka iedzīvotāji sakarā ar stihisko nelaimi
ir nonākuši apstākļos, ka palīdzība ir sniedzama neatliekami, jo ir apdraudēta iedzīvotāju
pamatvajadzību – dzīvošanai piemērota telpa un apstākļi - nodrošināšana, kā arī pamatojoties
uz Rugāju novada domes 18.03.2010 saistošo noteikumu Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā” 12.punktu, kas nosaka, ka pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) - piešķir līdz Ls 100 un saskaņā ar LR 1994.gada
19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns, Inese Feldmane, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša, PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

1. IZVEIDOT komisiju objektu apsekošanai, lai noteiktu viesuļvētras radīto postījumu apmēru.

2. PIEŠĶIRT un izmaksāt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušām fiziskām personām
2011.gada 12.augusta viesuļvētras radīto zaudējumu novēršanai, kārtībā kāda noteikta
Rugāju novada domes 18.03.2010 saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rugāju novadā”.

3. Palīdzēt ar materiāla sagādi, komisijas iespēju robežās, dzīvojamo māju un saimniecības ēku,
kuras nopostījusi viesuļvētra atjaunošanas darbos.

2. §

Par līdzekļu pieprasījuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai viesuļvētras radīto postījumu novēršanai Rugāju novada Skujetnieku ciemā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” līdzekļus 5.puntu, kas nosaka, ka pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atklāti balsojot:

PAR – 11 deputāti: Iveta Arelkeviča, Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns, Inese Feldmane, Juris 
Bleiders, Sandra Kapteine, Jānis Lesnieks, Rita Krēmere, Andrejs Stepāns, Arnolds Zizlāns, Rasma 
Zuša, PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Rugāju novada dome NOLEMJ:

http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=290:15082011protokols-nr14-rkrtas-sdes&catid=123:domle&Itemid=136


Iesniegt līdzekļu pieprasījumu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai 2011.gada 12.augusta viesuļvētras radīto postījumu novēršanai Rugāju novada
Skujetnieku ciemā.


