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                                                                                                                     (protokols Nr. 2, 29.§) 

Par komunālo maksājumu parāda daļēju dzēšanu  

A. A. Č. 

 

Rugāju novada dome izskatīja Zigrīdas Ančas, personas kods [..], 2018. gada 18. 

decembrī saņemto iesniegumu (iereģistrēts Nr.521/5.54) ar lūgumu daļēji dzēst parādu par 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka: 

[1.] Veicot apsekošanu, pēc iesnieguma saņemšanas, A. A. Č. īpašumā Kļavu ielā 3, 

Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, tika konstatēti vairāki ūdensvada plīsumi, kā 

rezultātā 2018. gada marta mēnesī notecēja 79 m3 ūdens, 2018. gada aprīļa mēnesī 9 m3 ūdens un 

2018. gada maija mēnesī 19 m3 ūdens.  

[2.] Saskaņā ar Rugāju novada domes 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.48 “Par  

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 14), ir 

noteikta tarifa maksa EUR 0.60 (nulle euro un 60 centi) apmērā plus PVN, par katru piegādāto 

kubikmetru ūdens, atbilstoši skaitītāja rādījumam.  

[3.] Ja pakalpojumu saņēmējs saņem centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas 

novadīšanas pakalpojumus, papildus maksai par piegādāto ūdeni ir jāmaksā arī par kanalizācijas 

novadīšanu. Maksa tiek noteikta atbilstoši ar Rugāju novada domes 2016.gada 17.marta lēmumu 

Nr.48 “Par  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 

14) apstiprinātajam tarifam EUR 0.94 (nulle euro un 94 centi) apmērā plus PVN, par katru 

novadīto kubikmetru ūdens, atbilstoši skaitītāja rādījumam. 

 [4.] Saskaņā ar apsekošanas aktu, kas sastādīts pēc apsekošanas A. A. Č. īpašumā Kļavu 

ielā 3, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, kopumā ir notecējuši 107 m3 ūdens par 

kopējo summu EUR 199.37 (viens simts deviņdesmit deviņi euro, 37 centi), šis pakalpojums 

noteiktajā adresē nav saņemts. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos un 2019.gada 14.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Dzēst A. A. Č. (persona mirusi) komunālo pakalpojumu parāda daļu EUR 199,37 

(viens simts deviņdesmit deviņi euro un 37 centi) adresē:  Kļavu iela 3, Benislava, Lazdukalna 

pagasts, Rugāju novads. 
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt nodokļu administratorei Lazdukalna pagastā 

Zigrīdai Ančai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  


