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Nesot gaismu caur dziesmu

Apbalvojumam, biedrības “Asmu Latgalīts” izsludinātajai Latgales Gada balvai
nominācijās “Latgales gada varonis” un “Latgales gada sirds cilvēks”, Pēteri
Sudarovu izvirzīja Rugāju novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne,
savukārt svinīgajā pasākumā, Rugāju novada domes vārdā, nominantu sveica
kultūras nodaļas darbiniece Santa Pērkone. Pēteris Sudarovs saņēma Atzinības rakstu par veiksmīgu darbošanos un ieguldījumu Latgales attīstībā.
28. janvārī, Maltas kultūras namā, norisinājās trešā “Latgales Gada balvas”
pasniegšanas ceremonija. Pasākums notiek ar mērķi popularizēt cilvēkus, kuri strādā
Latgales labā, sekmē reģiona izaugsmi, strādā un mīl savu darbu. Šie cilvēki vienmēr
steidz palīdzēt citiem un nelūdz neko pretī.
“Skolotājs Pēteris Sudarovs pieder pie Rugāju un Latgales izcilākajām personībām,
jo viss viņa mūžs ir veltīts izglītības un kultūras darbam.Viņš visu mūžu, līdz pat šai
dienai, ir veltījis dziesmai, veltījis sabiedrības izglītošanai. Ar savu attieksmi pret darbu
ir liels piemērs mums visiem. Rugāju sabiedrībā iemantojis lielu cieņu, jo ne tikai bērni,

jaunieši un vidējā paaudze, bet pat vecākās paaudzes ļaudis viņu
dēvē par Skolotāju, diriģentu un maestro. Tieši Pēteris Sudarovs bija
kora un dziedāšanas tradīcijas aizsācējs Rugājos tajos tālajos gados un
ir fantastisks tās sargātājs arī šodien, vēl aizvien vadot novada jaukto kori un ir aktīvs jaunās paaudzes iesaistītājs kordziesmas apguvē.
Viņš tiek turēts īpašā cieņā tagadējo mūzikas skolotāju vidū, kuriem
neliedz savu gudro padomu.
Četrdesmit sešus savas dzīves un darba gadus Skolotājs ir veltījis Rugāju vidusskolai - pamatdarbavietai, kur par sava darba vadmotīvu un arī vēl joprojām, vadot jaukto kori, izvirza tautas tradīciju
un jaunās paaudzes vērtību izkopšanu, pasaules uzskata un attieksmju
veidošanu, savas dzimtās zemes un Latgales mīlestību. Arvien vēl ar
savu piemēru māca sabiedrībai lielāko no mākslām - cilvēcību.
Mums, viņa bijušajiem skolēniem, kolēģiem atliek vien pabrīnīties
par Skolotāja neizsīkstošo enerģiju, vitalitāti, sirdssiltumu, spēku un
pārliecību, ar kādu viņš darbojas vietējās sabiedrības, Latgales un
Latvijas labā. Viņš vienmēr ir aktīvs sabiedriskās un kultūras dzīves
atbalstītājs.
Diriģents un vienkāršs Latgales cilvēks Pēteris Sudarovs ir piemērs
tam, kā patiesi mīlēt savu dzimto pusi, kā saglabāt patriotismu un būt
godprātīgam un nesavtīgam sava darba darītājam. Jau daudzus gadus
viņš ir pensionēts skolotājs, un laikā, kad pensionāri, strādājot varēja
saņemt vai nu algu, vai pensiju diriģents vadīja jauktā kora darbību
pilnīgi bez atlīdzības. Viņš dziļi personiski pārdzīvo par valstī
notiekošo, jūtas līdzatbildīgs, aktīvi seko līdzi politiskajām un
sabiedriskajām norisēm, taču nekad nav atļāvies noliegt savu zemi,
savu piederību tai un savu latvisko identitāti, bet klusītēm, pamatīgi
un ar īsta latgaliešu zemnieka sīkstumu kopis un kopj gan tēva zemi,
gan kultūras un mūzikas mākslas lauku. Ne velti Skolotāja mīļākā
dziesma ir “Še, kur ozoli, zaļo zemzari…”
Ir dažādi cilvēki – tādi, kuriem vajag spožas pilis un atzinību, bet
ir arī tādi, kuri netiecas pēc ārējā spožuma, jo viņos pašos ir milzīgs
spēks un gara gaisma, ko izstarot un dot citiem. Skolotājs Sudarovs
pieder pie Gaismas cilvēkiem, viņš ir mūsu pagasta un novada lepnums un vizītkarte, mūsu bagātība! Viņš ir cilvēks, kas vēl joprojām
ir ar radošu un oriģinālu pieeju savam darbam, kas prot kordziesmas
apguvē iesaistīt arī jauno paaudzi. Diriģents ir paraugs visai sabiedrībai kā savos 86 gados būt sabiedrības dvēselei, kurš ar savu piemēru
un darbu prot iedvesmot apkārtējos.
2016. gadā apritēja 55 gadi, kopš diriģents Pēteris Sudarovs nepārtraukti vada Rugāju jaukto kori. Augsti godājamā diriģenta roka
mūzikas pasaulē ievedusi ne vien skolēnus, atverot nošu skanīgo
pasauli, bet arī sievas, vīrus, mātes, vecāsmātes un vecostēvus, kas,
pateicoties P. Sudarova neatlaidīgajam darbam un uzticībai Latvijai un
dzimtajai Latgalei, zina mūsu tautas dvēseles atslēgu – dziedāt. Jau
15 gadus diriģents kopā ar kori ir regulārs sakrālās kultūras cienītājs
un atbalstītājs, viņa vadībā apgūts garīgo dziesmu repertuārs un ar
savām dziesmām un klātbūtni kuplina dievkalpojumus baznīcās.
Diriģents Pēteris Sudarovs apbalvots ar Rugāju novada domes
Goda rakstu.
Teksts: Gunta Grigāne
Foto: no personīgā arhīva
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Realizēts projekts

Hokejam Lazdukalnā jau 30 gadi!

Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības
budžets 2017. gadam

Rugāju novada domes deputātu iedzīvotāju
pieņemšanas laiki (janvāris - maijs)

Jaunas tirgošanās iespējas Rugājos
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Rugāju novada domes 2017. gada 19. janvārī
sēdē pieņemtie lēmumi
Apstiprināja Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas
pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei 2017. gadā piešķirtā finansējuma sadali.
Apstiprināja Muzeja nolikumu.
Nolēma mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0305
– 2.8 ha platībā, no zemes, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Nolēma saglabāt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Bērnudārzs” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 zemes vienības daļai 0.72 ha platībā – izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve (NĪLM 0901). Nolēma mainīt lietošanas mērķi nekustamā
īpašuma ,,Bērnudārzs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 zemes
vienības daļai 0.16 ha platībā – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (NĪLM
0503).
Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 004 0181 – 6.43 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0181 un 3864
006 0146, nosaukumu ,,Smaidas”.

Sveicināti, Jūsmājās!
Tiekamies šajā gadā ar avīzītes starpniecību pirmo reizi. Janvāris jau iet uz beigām, un kā tas ir bijis citus gadus, tā arī šogad,
pašvaldības deputātu komanda, pirmajā gada mēnesī, iepazinās un
izvērtēja pašvaldības iestāžu budžeta projektu - ieņēmumu un izdevumu pozīcijas. Šogad rūpīgi būs jāizvērtē katrs darījums, kam nepieciešami budžeta izdevumi.
Gads sācies ar dažādiem jaunumiem uzņēmējiem, Rēzeknē atvērts biznesa inkubators, kur nepieciešamības gadījumā griezties arī
mūsu novada iedzīvotājiem, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem
jautājumiem.
Janvāra noslēgumā pašvaldībā ieplānots seminārs par brīvo
ekonomisko zonu. Latgales plānošanas reģiona administratīvās daļas
speciālisti sniegs skaidrojumu, kas var pretendēt un kādi kritēriji jāizpilda, lai varētu pieteikties darbībai zonā, kas paredz dažādu
nodokļu atvieglojumus, kurā ietilpst arī Rugāju novads.
Februārī esam iecerējuši pirmo, bet turpmāk regulāri rīkotu
tirdziņu, un aicināt tirgot gribētājus un pircējus. Laipni gaidīti Rugājos 9.februārī, lai pirktu un pārdotu, un iedzīvinātu šo pasākumu un
tas kļūtu par gaidītu un pieprasītu notikumu.
Pašvaldības deputāti turpinās pieņemt novada iedzīvotājus, ar
iedzīvotāju pieņemšanas grafiku var iepazīties pašvaldības mājas
lapā. Esiet laipni gaidīti izteikt savu veidokli.
Februārī ik gadu skolās notiek ēnu dienas, tāpēc aicinu jauniešus
uz pašvaldību, lai iepazītos ar administrācijas darbiniekiem, darbu ko
tie veic ikdienā, lai nodrošinātu pašvaldības funkcijas.
Janvārim būtu jābūt īstam ziemas mēnesim, ar sniegu, salu.
Kā pēdējos gados, tā arī šajā ziemā novērojami mainīgi laika apstākļi,
taču mūsu novada hokeja fani jau ir paspējuši uzliet un sagatavot slidotavu, lai nodotos sportiskam vaļaspriekam, ar ko jau trīsdemit gadu
desmitus var lepoties Lazdukalnā. Azarts, uzņēmība, sportistu panākumi, skatītāju emocijas, tas viss pieder hokeja spēlei. Īpašs prieks, ka
hokeja spēlētāju vidū ir dažāda vecumu spēlētāji.
Jaunais gads un janvāris mūsu valstī iesākās ar vairākiem skarbiem notikumiem. Paldies, Dieviņam, ka mūsu novadā gads iesācies
mierīgi. Analizējot valstī notikušos negadījums, īpaši ar bērniem,
varam būt priecīgi, ka esam maza pašvaldība un tās priekšrocībā ir
tā, ka lielākoties pazīstam viens otru, un nepieciešamības gadījumā
varam sniegt operatīvi iedzīvotājiem palīdzību. Šī ziema nav izņēmums, kad ātru risinājumu un operatīvu rīcību prasa situācijas, kad
novada iedzīvotājiem nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvesvietas nodrošināšanai.
Kad saņemsiet avīzīti jau būs iesācies Jaunais gads pēc ķīniešu
horoskopa. Novēlu Jums katru jaunu dienu iesākt ar pateicību Visaugstākajam jau vien par to, ka ir dota atkal viena diena, lai pilnvērtīgi
dzīvotu!
Lai Jums viss izdodas! Uz tikšanos Sveču mēnesī!
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 002 0305 – 2.8 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0305, nosaukumu ,,Lapmeži 2”.
Apstiprināja mērķdotāciju sadalījumu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(turpmāk tekstā - VSAOI) laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31.
augustam.
Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0080, kura sastāvā ir
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0080 – 10.0 ha platībā, nosaukumu
,,Duravnieki”.

Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra
ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada
budžetu” .
Apstiprināja valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu (turpmāk – VSAOI) laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31.
decembrim.
Nolēma atbalstīt biedrības „VISION” iesniegto un apstiprināto projektu „Saules gads
latviskajā dzīvesziņā”, valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu
programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros.
Piešķīra projektam pašvaldības līdzfinansējumu - EUR 2294.11 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro, 11 centi) no Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžeta
sadaļas 08.700 „Pārējie pasākumi”.
Noteica dalības maksu Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu
skatei EUR 30.00 (trīsdesmit euro) apmērā katram vokālajam ansamblim.
Apstiprināja maksimālās mēneša nobraukuma normas Rugāju novada pašvaldības
transportlīdzekļiem 2017. gadā.
1. Noteica maksu par „Sociālās aprūpes centra “Rugāji”” sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem EUR 16.61 (sešpadsmit euro un 61 cents) vienai personai dienā.
2. Noteica maksu par „Sociālās aprūpes centra „Rugāji”” sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju novada administratīvajā teritorijā EUR 10.00 (desmit euro) vienai personai diennaktī. Pārējā pakalpojuma
maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma samaksai tiek segta no pašvaldības budžeta.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstiem var iepazīties mājaslapā
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/Lēmumi
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Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžets
APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes
2017.gada 26. janvāra lēmumu Nr. 17
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

26.01.2017.

Nr.1/2017

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETU
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 400 745 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 298 885 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 1.janvāri 62 357 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata
gada beigām 2 606 euro.
4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri 54 061 euro, ieņēmumus 137 422 euro apmērā un izdevumus 191 483 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.
6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja
faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
8. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju
grozījumiem.
Domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Pēdējos gados, tāpat kā daudzās Latvijas
pašvaldībās, arī Rugāju novadā ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums un mirstība pārsniedz dzimstību. Rugāju novadā uz 01.01.2017. savu dzīvesvietu ir deklarējuši 2 323 iedzīvotāji, tai skaitā
Rugāju pagastā – 1416, Lazdukalna pagastā – 907.
Salīdzinot ar 2016. gadu, iedzīvotāju skaits novadā
ir samazinājies par 83 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju
skaits novada ciemos: Rugājos – 567, Benislavā –
145 un Skujetniekos – 132.
Darba vietu trūkums novada teritorijā ir viens
no faktoriem, kas veicina iedzīvotāju aizplūšanu uz
pilsētām un ārvalstīm.
No visas kopplatības lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 16186,4 ha jeb 31,56% , meži
- 25603,3 ha jeb 49,92 %, purvs - 4402,6 ha jeb
8,58 %, krūmāji - 2155,4 ha jeb 4,2 %. Pārējie zemes lietošanas veidi aizņem aptuveni vienādu
platību un to īpatsvars svārstās no 0,7 % līdz 2,2 %.
Novada galvenās uzņēmējdarbības nozares ir
lauksaimniecība, mežsaimniecība, kravu pārvadājumi un tūrisms. Tradicionālās lauksaimniecības
nozares ir piena, gaļas lopkopība un graudkopība,
kā arī attīstītas zemnieku un piemājas saimniecības.
Šobrīd novada teritorijā, pārstrādājot kokmateriālu,
darbojas kokzāģētavas. Novadā darbojas tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kultūrvēstures un dabas objekti, atpūtas vietas, apskates saimniecības.
Vairāku gadu garumā ir veikti pašvaldības
teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabojumi: piesaistot investīciju projektu finanšu līdzekļus, renovētas novada iestāžu ēkas un uzceltas jaunas ēkas,
lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem, pašvaldības budžeta finanšu iespēju
robežās tie sakārtota pašvaldības ceļu infrastruktūra.
Uzsākoties Eiropas Savienības programmu 2014.2020.gada plānošanas periodam, tā ietvaros arī
Rugāju novada pašvaldība ir iesaistījusies un izmantos iespēju piesaistīt līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi.
2017.gadā paredzēts izstrādāt tehniskos projektus, lai varētu pretendēt uz Lauku attīstības

programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējumu projektiem pašvaldības
grants ceļu pārbūvei. No programmas pieejamais
finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei 630
000 euro. Projekta realizācija – līdz 2019.gadam.
2017.gadā paredzēta tehnisko projektu izstrāde,
lai varētu pretendēt uz 5.6.2. SAM „Teritorijas
revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras
izbūvi, lai teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem.
Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda,
t.i. 783 965 euro un valsts budžeta 27 669,37
euro, kā arī jāparedz pašvaldības finansējums 110
677,50 euro.
Pašvaldības budžeta prioritātes
Rugāju novada pašvaldības attīstības programmā 2013.-2019.gadam ir noteikti novada attīstības
stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, vidēja
termiņa prioritātes un rīcības virzieni šo mērķu
sasniegšanai.
Rugāju novada pašvaldības attīstības programmā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes ir:
1.Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība;
2.Izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes un
sociālo pakalpojumu attīstība;
3.Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.
Rugāju novada pašvaldības budžets 2017.
gadam balstīts uz vajadzībām esošās infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošanai, kā arī pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi ievērojot ne tikai izvirzītās vidēja
termiņa, bet arī ilgtermiņa prioritātes.
2017.gada budžeta prioritātes:
1) Saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta
iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;
2) Saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai
sabiedrības daļai, kā arī brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstus no pašvaldības budžeta;

3) Nodrošināt sociālās aprūpes un primārās veselības
aprūpes pakalpojumus;
4) Veikt uzlabojumus pašvaldības teritorijas infrastruktūras sakārtošanā;
5) Iesaistīties Eiropas Savienības finansēto projektu
sagatavošanā un realizācijā, kas vērsta uz infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību un attīstību.
Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Rugāju novada
pašvaldības 2017.gada budžetu:
-2017.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI)
aprēķini tika veikti atbilstoši jaunajam likumam, kas
nosaka savādākus pašvaldību izlīdzināšanas principus;
-Ar 2017.gada 1 janvāri mainījās minimālā alga;
-Izmainoties pedagogu darba samaksas sistēmai
2016.gada 1.septembrī, jāparedz papildus līdzekļi
pašvaldības budžetā;
-Mērķdotācijas ceļu fondam apjoms ir palicis nemainīgs, 2016.gada apmērā.
Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžets ir
izstrādāts ievērojot likumā „Par pašvaldībām”, likumā
„Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par budžetu un
finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2017.
gadam”, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī
budžets skaitliskā izteiksmē atspoguļots atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai budžeta ieņēmumu un
izdevumu klasifikācijai.
Rugāju novada pašvaldības budžets sastāv no
pamatbudžeta un speciālā budžeta.
2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu
prognoze
Kā galvenais ienākumu avots pašvaldības budžetā
ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
684 978 euro un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda dotācija - 729 796 euro.
Nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi, iepriekšējo gadu parādi un arī nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā
īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženierbūvēm un
mājokļiem plānoti 171 636 euro apmērā.
Turpinājums 4.lpp.
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Salīdzinājumā ar 2016.gadu, ieņēmumu no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums plānots
84 601 euro, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas samazinājums 2 193 euro, nekustamā
īpašuma nodokļa kārtēja gada ieņēmumu pieaugums 9 617 euro.
Kā viens no būtiskākajiem ieņēmumiem
pašvaldības pamatbudžetā ir valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, kā mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (turpmāk tekstā – VSAOI)
8 mēnešiem, Rugāju sporta centra treneru darba
samaksai un VSAOI, dotācija 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanas izdevumiem, finansējumi mācību
literatūras un mācību līdzekļu iegādei, programmas “Skolas auglis” īstenošanai, dotācija sociālās
aprūpes centra “Rugāji” klienta uzturēšanas izdevumiem, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai

Rugāju novada Eglaines pamatskolā un Sociālajā
dienestā, finansējums pašvaldības veselības aprūpes
iestādēm, finansējums atalgotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu darba samaksai un VSAOI, kā
arī dotācija vienoto valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru uzturēšanai, līdzfinansējumi projektiem, kopā ieņēmumi sastāda no valsts budžeta
transfertiem 1 332 327 euro.
2017.gadā turpinās iesākto projektu īstenošana,
kā arī uzsāksies vairāki Eiropas Savienības fondu
finansēti projekti, kuru ieviešanai plānots saņemt finansējumu 101 184 euro apmērā.
Pašvaldību budžetu transferti par izglītības pakalpojumu sniegšanu plānoti 38 000 euro apmērā.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumi par telpu un zemes nomu, maksa par personu
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, ieņēmumi no

biļešu realizācijas, ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem u.c.) plānoti 139 154 euro apmērā.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, soda naudas un ieņēmumi no zemes
īpašuma pārdošanas) plānoti 34 650 euro apmērā.
Kopā 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 2 400 745 euro apjomā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 62 357 euro.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi
2017.gadā
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, izvērtējot katras pašvaldības institūcijas
(iestādes, struktūrvienības un nodaļas) budžeta pieprasījumu, kā arī ņemot vērā 2017.gada prognozētos ieņēmumus. 2017.gada pamatbudžeta izdevumi
plānoti 2 298 885 euro apjomā.

Plānoto 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

Plānoto 2017.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

Procentuālajā sadalījumā vislielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos
ir transfertiem – 57 % (dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda –
32 % un transferti - 25%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda
29 %, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7%, maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi-7%.

Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai – 46 %. Attiecīgi pārējie
izdevumi sastāda: vispārējie valdības dienesti - 11 %, sabiedriskā kārtība un
drošība - 1 %, ekonomiskā darbība - 3 %, vides aizsardzība – 3 %, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana - 11%, veselība - 2%, atpūta, kultūra un reliģija –
10 %, sociālā aizsardzība – 13%.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem
paredzēti 249 443 euro apmērā, kur ir ietverti izdevumi administrācijai un Lazdukalna pagasta pārvaldei, biedru naudu maksām Latvijas Pašvaldību
savienībai, Balvu rajona partnerībai, Eiroreģionam
„Pleskava, Livonija”, Latgales reģiona attīstības
aģentūrai, aizdevumu procentu nomaksai, kā arī
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Sakarā
ar pašvaldību vēlēšanām, izdevumi ieplānoti arī
vēlēšanu komisijas darbībai – 10 000 euro. Kopš
2015.gada 1.oktobra Rugāju un Benislavas ciemos
ir pieejami valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centru pakalpojumi, kuru izdevumi
plānoti 6 900 euro.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai
paredzēti 22 189 euro apmērā. Lai nodrošinātu
pašvaldības funkciju veikšanu, tiek nodrošināts
finansējums pašvaldības policijai – 11 806 euro,
dzimtsarakstu nodaļai – 10 383 euro. 2017.gadā
kārtības nodrošināšanai ir plānots uzstādīt papildus
novērošanas kameras novada teritorijā.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi ekonomiskajai darbībai sastāda 65
626 euro. Arī 2017.gadā pagaidu algotajos sabiedriskajos darbos plānots nodarbināt novada 18 bezdarbniekus mēnesī un izdevumiem plānotie

līdzekļi - 31 109 euro.
Pašvaldības funkciju veikšanai būvniecības attīstības jomā, būvvaldei plānotie izdevumi – 8 039
euro, Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centram – 13 284 euro, lauksaimniecības
nozaru atbalsta pasākumiem – 4 608 euro. Tā kā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs no
2016.gada nenodrošina lauku attīstības speciālistu,
pašvaldība nodrošina šos pakalpojumus no
saviem līdzekļiem, lai sniegtu atbalstu novada lauksaimniekiem.
Pārējie pasākumi (informatīvā pašvaldības izdevuma „Kurmenīte” izdošana un izplatīšana, Latgales reģionālās televīzijas pakalpojumi) tiek plānoti 5 044 euro.
Jau otro gadu plānoti izdevumi nodarbinātības
pasākumiem vasaras brīvlaikā –piedāvājot darbu
divas nedēļas skolēniem teritorijas labiekārtošanas
darbos un šogad vasarā darbs tiks nodrošināts 23
novada teritorijā deklarētiem skolēniem.
Kā ik gadu, Rugāju novada Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības centrs piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Rīgā, popularizējot novada
tūrisma pakalpojuma sniedzējus, kā arī tiks rīkoti informatīvie semināri uzņēmējiem, informatīvo
bukletu sagatavošana un izdošana, pieredzes apmaiņas brauciens pie citu novadu uzņēmējiem.
Kopš 2017. gada 1. janvāra darbību ir uzsākusi
Latgales speciālā ekonomiskā zona, kur pārvaldes
nodrošināšanai tiek plānoti 705 euro apmērā, kā arī
projektu sagatavošanas izmaksām, sadarbojoties ar
Latgales attīstības aģentūru, t.i. 222 euro.

Vides aizsardzība
Vides aizsardzības izdevumi, notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumi sastāda - 12 800 euro.
Tiks īstenots projekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb
atklāj dabas pētnieku sevī”, kur vadošais ir Rugāju novada dome. Projekta aktivitātes notiks Ziemeļlatgales 5 novados – Rugāju, Balvu, Kārsavas,
Viļakas un Baltinavas novados no 01.09.2016. līdz
30.09.2017., cildinot Latvijas un īpaši Ziemeļlatgales dabas skaistumu un daudzveidību 2017.gadā
48 695 euro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu veic Saimnieciskā nodaļa, kuras darbībai
paredzēti izdevumi 194 270 euro. Ūdensapgādes
pakalpojumu nodrošināšanai paredzēti- 9 500 euro.
Saimnieciskā nodaļa turpinās pašvaldības īpašumā
esošo dzīvokļu remontus, lai pilnveidotu dzīvojamā
fonda piedāvājumu. Saimnieciskās nodaļas budžetā
ir iekļauts finansējums kapsētu apsaimniekošanas
izdevumiem ieplānots finansējums 2 000 euro apmērā. Skujetnieku ciemā ir ieplānoti izdevumi apgaismojuma ierīkošanai pie daudzdzīvokļu mājām,
kas izmaksās 4 745 euro.
Attīstības un plānošanas nodaļas izdevumi 35
057 euro, ievērojamu daļu līdzekļu atvēlot īpašumu
sakārtošanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā
arī nekustamo īpašumu dokumentācijas
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sagatavošanai atsavināšanai bijušajiem zemju
lietotājiem. Lai varētu iesniegt projektus, paredzēts
finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai. 2017. gadā tiks veikta Rugāju novada teritorijas
plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde.
Papildus apkārtējās vides labiekārtošanai un atpūtas vietu izveidei Skujetnieku ciemā tiks realizēts
projekts „Darām paši savam priekam”, kur finansējums tiks saņemts no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA), kopējās projekta
izmaksas 17 544 euro, pašvaldības līdzfinansējums
4 495 euro.
Veselība
Izdevumi veselības aprūpei sastāda 34 305 euro.
Pašvaldība nodrošina Lazdukalna feldšeru-veselības punkta izdevumu segšanu – 6 003 euro.
Skujetnieku feldšeru - veselības punkta izdevumi
plānoti 9 844 euro, Zobārstniecības kabineta darbības nodrošināšanu – 6 252 euro, kur izdevumus
daļēji sedz Nacionālais veselību dienests. Jau 2016.
gadā Zobārstniecības kabinetā ir pieejami higiēnista maksas pakalpojumi, noslēdzot līgumu ar Nacionālo veselības dienestu bērniem līdz 18 gadiem
būs pieejami ne tikai zobārsta, bet arī higiēnista pakalpojumi.
2017.-2019.gadā tiks realizēts projekts „DZĪVO
VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem”, kur 2017.gadā plānoti izdevumi 12 206 euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Dažāda vecuma iedzīvotājiem tiek nodrošinātas
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, novirzot šim mērķim 239 680 euro. Lai nodrošinātu
bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, pašvaldība uztur 4 bibliotēkas un nodrošina finansējumu – Rugāju
bibliotēkai –23 370 euro, Tikaiņu bibliotēkai – 15
592 euro, Lazdukalna bibliotēkai – 13 132 euro un
Skujetnieku bibliotēkai - 11 257 euro.
Finansējums novada kultūras iestādēm un pasākumiem plānots 83 479 euro apjomā, nodrošinot
daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu un
iespējas iesaistīties dažādos pašdarbības kolektīvos. Rugāju tautas namam un novada pasākumu
organizēšanai finansējums sastāda 59 355 euro,
Lazdukalna saieta namam –28 607 euro. Muzeja
izdevumi plānoti 8 619 euro apmērā.
Sporta pasākumiem paredzēts finansējums 4 400
euro, lai nodrošinātu sporta aktivitāšu (basketbola, hokeja u.c.) un sacensību organizēšanu novadā.
Biedrību iniciatīvu atbalstam ieplānots finansējums
6 000 euro apmērā.
Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gada budžetā ir
lielāks īpatsvars atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumiem, t.i. 10%, jo tiek realizēti vairāki Eiropas
Savienības finansēti projekti.
Kultūras infrastruktūras pilnveidošanai, kā arī
kolektīvu tērpu izgatavošanai tiks realizēti trīs projekti :
-“Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā
30 gadus”. Kopējās izmaksas 4 836 euro, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums 1 239 euro.;
-“Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās
apkārtnes labiekārtošana”, kopējās izmaksas 60 500
euro, finansējums no ELFLA 45 000 euro. Projekta
priekšfinansēšanai un realizēšanai būs nepieciešams
Valsts kases aizdevums. Pašvaldības līdzfinansējums 15 500 euro.
-“Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
Lazdukalna Saieta namam”, kopējās izmaksas
19 512 euro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 4 999
euro.
Izglītība
Vislielākais pamatbudžeta izdevumu īpatsvars
sastāda izglītībai, t.i. 1 065 299 euro. Rugāju novada

Eglaines pamatskolai plānoti izdevumi– 276 412
euro, Rugāju novada vidusskolai - 481 460 euro.
Rugāju sporta centram - izdevumi plānoti 94
066 euro apmērā. Vispārējās izglītības iestādēs
paredzēti mācību telpu remonti, savukārt sporta
centrā – sanitārā mezgla rekonstrukcija. Pašvaldība nodrošinās finansējumu mācību līdzekļu un
aprīkojuma nodrošināšanai. Skolas, atbalstot veselīgu pārtikas lietošanu, iesaistās programmās
“Skolas auglis” un “Skolas piens”. Rugāju novada
Eglaines pamatskolā darbojas vairākas speciālās
programmas, tāpēc tiek izmantots valsts budžeta
finansējums 8 asistentu nodrošināšanai skolēniem,
ieplānots finansējums 20 000 euro apmērā.
Papildus, izglītības iestādes saņems finansējumu no projektu realizācijas. Rugāju novada
vidusskola, lai celtu pedagogu kvalifikāciju,
piedalās starptautiskajā Erasmus + programmas
mobilitātes projektā “Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”, iepazīstot citu valstu pieredzi
izglītības jomā. Plānoti izdevumi 13 994 euro.
Rugāju novada vidusskola 2016. gadā uzsāka
un 2017. gadā realizē projektu „Interaktīvās prezentācijas “Komponisti Rugāju novadā” izveidošana”, kopējās izmaksas 2 860 euro, pašvaldības
līdzfinansējums 733 euro.
No piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas
pašvaldību pasākumiem tiks turpināta Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcija,
plānoti izdevumi – 20 000 euro, savukārt Rugāju
novada Eglaines pamatskolai tiks iegādāta interaktīvā tāfele, izdevumi – 1 900 euro.
Tāpat ievērojama summa tiek atvēlēta skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai un transporta izdevumu kompensācijai skolēniem –54 564 euro, jo
tiek nodrošināta skolēnu nokļūšana no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, uz mācību priekšmetu
olimpiādēm, sporta centra komandu un sportistu
nokļūšanai uz sacensībām un skolēnu dalībai
ārpusskolas aktivitātēs. Paredzēts arī pašvaldības
finansējums transporta izdevumiem skolēnu
mācību ekskursijām, saskaņā ar izglītības iestāžu
iesniegto plānu. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem plānoti izdevumi 2 000 euro
apmērā.
Kā katru gadu līdzekļi paredzēti arī skolēnu apbalvošanai par sasniegumiem mācību olimpiādēs,
konkursos un sacensībās, plānojot līdzekļus 4 000
euro apmērā.
Tāpat kā 2016. gadā, arī 2017. gadā tiek plānoti līdzekļi samaksai Balvu peldbaseinam, lai nodrošinātu Rugāju novada izglītojamo peldētprasmju apgūšanu, paredzot baseina apmeklējumu
divas reizes semestrī.
Jaunieši var darboties Rugāju jauniešu
iniciatīvu - interešu centra telpās Rugājos un Skujetniekos, paredzot finansējumu centra uzturēšanai
attiecīgi 30 741 euro.
Savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām
plānoti izdevumi – 54 000 euro.
Izglītības pārvaldei finansējums plānots 27 448
euro, kur iekļauti arī projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”
īstenošanas izdevumi 2017. gadā 5 006 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi sastāda 304 477
euro, no kuriem daļu izdevumu sastāda sociālie
pabalsti – 67 030 euro. Pašvaldība iedzīvotājiem
nodrošinās ne tikai obligātos pabalstus – garantētā
minimālā ienākuma pabalstus un dzīvokļa pabalstus, bet arī citus pabalstus: brīvpusdienas skolēniem un pirmsskolas grupas audzēkņiem, pabalstus veselības uzlabošanai, pabalstus represētajām
personām u.c. pabalstus. Saņemot valsts finansējumu, Sociālais dienests organizē asistenta

pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.
Sociālās aprūpes centra “Rugāji” izdevumi sastāda 162 024 euro, Sociālā dienesta – 40 155 euro.
Budžetā ieplānots finansiāls atbalsts Invalīdu biedrībai – 300 euro. Bāriņtiesai plānotie izdevumi 31 750
euro. Arī 2017. gadā iedzīvotājiem ir iespēja izmanot
veļas mazgātuves pakalpojumus Rugājos, trūcīgajām
un maznodrošinātajām personām pakalpojuma maksu daļēji sedz pašvaldība. Tāpat Lazdukalna sociālo
pakalpojumu centrā pieejami gan dušas pakalpojumi,
gan veļas mazgāšanas pakalpojumi.
Speciālais budžets 2017. gadam
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 137 422 euro
apmērā, t.sk. dabas resursu nodoklis – 3 435 euro
un mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
133 987 euro. Izdevumi plānoti 191 483 euro, t.sk.
vides aizsardzībai – 5 193 euro, pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanai 186 290 euro. Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 54 061
euro, t.sk. autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 52 303 euro.
Pašvaldības saistības
Rugāju novada pašvaldība ir uzņēmusies saistības,
ņemot aizņēmumus Valsts kasē, pašvaldības funkciju veikšanai, t.i., gan projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, gan arī pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanai.
Kopā pašvaldības saistības (neatmaksāta aizdevumu pamatsumma) uz 01.01.2017. sastāda 2 100 843
euro. 2017. gadā plānots veikt pamatsummu atmaksu
161 611 euro apmērā un aizdevumu procentu atmaksu 12 100 euro.
Attiecīgi turpmākajos gados atmaksājamās saistības
ir 2018. gadā 187 030 euro, 2019. gadā – 177 740
euro, 2020. gadā – 140 757 euro.

Ar saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2017
PAR RUGĀJU NOVADA
PAŠVALDĪBAS
2017. GADA BUDŽETU
var iepazīties Rugāju novada
mājaslapā
www.rugaji.lv sadaļā
Pašvaldība/Budžets 2017
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Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta otrā daļa paredz samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% politiski represētām personām
par zemi un citu īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Rugāju novada domes
2016.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” 8.un 9.punkts
paredz samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% personām ar
pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tāpat tiek vērtēts vai attiecīgajā nekustamajā īpašumā netiek veikta
saimnieciskā darbība (saistošo noteikumu 19.punkts).
Saimnieciskā darbība, augstāk minētā likuma izpratnē, ir preču ražošana,
darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un cita veida darbība par
atlīdzību. Par saimniecisko darbību nav uzskatāma zemes izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam.
Piemēram: saimnieciskā darbība likuma izpratnē tiek veikta platībā, kas pieteikta bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta pasākumiem, jo viens no priekšnoteikumiem ir ienākumu gūšana no lauksaimnieciskās darbības.
Līdz ar to Rugāju novada dome izvērtē visus iesniegumus un lūdz iesniegt
papildus informāciju, lai noskaidrotu, ka iesnieguma iesniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā (netiek gūti
ienākumi, tajā skaitā no lauksaimniecības preču ražošanas, tirgošanas).
Tajā pašā laikā norādām, ka augstāk minētā likuma 5.panta otrā daļa arī
nosaka, ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā,
šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. Rugāju novada dome aicina
iesniegumos par nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu norādīt
precīzu platību no katra nekustamā īpašuma, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Rugāju novada domes
Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājs
Guntars Pipurs

Informē dzimtsarakstu nodaļa
2016. gadā Rugāju novadā tika reģistrēti 12 jaundzimušie - 7 meitenes
un 5 zēni. Astoņiem jaundzimušajiem dzīvesvieta reģistrēta Rugāju pagastā,
četriem - Lazdukalna pagastā. Dzimtsarakstu nodaļā pagājušā gadā noslēgtas
piecas laulības. Visi jaunlaulātie pēc tautības ir latvieši. 2016.gadā miruši 46
Rugāju novada iedzīvotāji, visi Latvijas pilsoņi. Miruši 19 vīrieši un 27 sievietes. Lazdukalna pagastā miruši 14 cilvēki, Rugāju pagastā -32. Pagājušā
gadā Rugāju novadā vidējais dzīves ilgums sievietēm bija 77,7 gadi, vīriešiem
59,7 gadi.
2017.gada 2.janvārī Rugāju novadā deklarēti 2323 iedzīvotāji, Lazdukalna
pagastā - 907, Rugāju pagastā - 1416, Rugājos - 567, Skujetniekos - 132,
Benislavā - 145. Rugāju novadā deklarēti 1143 vīrieši un 1180 sievietes. Novadā reģistrēti 359 bērni un jaunieši (vecumā līdz 18 gadiem), 593 iedzīvotāji,
kuru vecums ir virs 60 gadiem, un 1371 persona, kuru vecums ir lielāks par 18
gadiem un mazāks par 60 gadiem.
Rugāju novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liene Pipure

Strādā jaunās telpās

Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinatore no 3.janvāra strādā
jaunās telpās Skujetniekos, Liepu iela 6 - 13. Centrā pieejami datori, krāsu un
lāzerprinteri, kopētājs, galda spēles, krāsu televizors, trenažieri u.c. Ir plašas telpas pasākumiem, radošām darbnīcām, dažādām nodarbēm pēc interesēm brīvajā laikā. Veiksmīgu darbošanos jaunajās telpās!
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinatore
Maruta Paidere

Iespēja uzņēmējiem - Latgales speciālā
ekonomiskā zona
2016.gada 20.jūnijā stājas spēkā Latgales speciālās ekonomiskās zonas
(LSEZ) likums, ar kura starpniecību būtiski tiek palielinātas teritorijas ar īpašu
nodokļu režīmu. SEZ Latgalē ir atbilstošs risinājums reģiona ekonomiskās
situācijas uzlabošanai, uzsvērts likumprojekta anotācijā. Latgales SEZ statuss
var tikt noteikts līdz 5% no Latgales reģiona teritorijas, kas kopā sastāda 72750
ha platību.
Kā vērtēs iekļaujošās teritorijas
Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā nav ietverts pašvaldību saraksts,
kuru atsevišķām teritorijām būtu nosakāms SEZ statuss, jo ir paredzēts Ministru
kabinetam dot deleģējumu noteikt Latgales SEZ teritoriju.
Latgales SEZ teritoriju veido publisku personu un privātīpašumā esošas
teritorijas
Latgales SEZ pārvaldība notiek centralizēti ar Latgales plānošanas reģiona
starpniecību, kas nozīmē, ka Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina Latgales SEZ uzraudzības padomes nolikumu, kas izstrādāts saskaņā
ar likumā noteiktajām pārvaldes funkcijām, apstiprina, atceļ un veic izmaiņas
uzraudzības padomes sastāvā.
Nodokļu atvieglojumi
Līgums ar Latgales SEZ pārvaldi jāslēdz gadījumā, kad komersants vēlas
pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem saskaņā ar likumu “Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.
Gadījumā ja komersants jau darbojas Latgales SEZ teritorijā, pirms tai noteikts
SEZ statuss, līgumu ar Latgales SEZ pārvaldi var slēgt, ja plānots veikt ieguldījumus un pretendēt saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus. Pārējos gadījumos
komersantam nav jāslēdz līgums, lai veiktu komercdarbību Latgales SEZ. Noteikts arī, ka Latgales SEZ komersantiem jāatrodas un jāveic komercdarbība
Latgales SEZ teritorijā, taču tas neizslēdz iespēju, ka komersanta juridiskā
adrese atrodas citviet.
Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana SEZ
Saskaņā ar Komisijas regulu (EK) Nr.651/2014 un likumu „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” tiešie nodokļi ir
nekustamā īpašuma nodoklis un uzņēmuma ienākuma nodoklis. LSEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas,
piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota
uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma
nodokļa atlaižu kopsummai.
Kapitālsabiedrībām, kuras saņems LSEZ kapitālsabiedrības statusu, ir tiesības
uz sekojošiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:
80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim,
80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.
Kādi ieguldījumi tiek akceptēti
Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir:
“materiālie ieguldījumi” - ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
“nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Likums nosaka arī citas prasības atbalstāmajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem.

Informācija: www.latgale.lv
Kontaktpersona Latgales SEZ jautājumos: Vladislavs Stankevičs,
tālrunis 65423802, e-pasts: vladislavs.stankevicslatgale.lv
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RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI
2017. gada janvāris – 2017. gada maijs

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU
KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOMĒ
(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

SANDRA KAPTEINE
sandra.kapteine@rugaji.lv
64507245
26345838

Pirmdienās plkst. 14.00 – 16.00
Katra mēneša pirmajā otrdienā
2. janvāris, 9. janvāris, 16. janvāris, 23. janvāris, 30. plkst. 13.00 - 16.00
janvāris, 6. februāris, 13. februāris, 20. februāris, 27. 3. janvāris, 7. februāris, 7. marts, 4. aprīlis, 2. maijs
februāris, 6. marts, 13. marts, 20. marts, 27. marts,
3. aprīlis, 10. aprīlis, 24. aprīlis, 8. maijs, 15. maijs,
22. maijs, 29. maijs

EDUARDS STALIDZĀNS
eduards.stalidzans@rugaji.lv
26435674

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
plkst. 12.00 – 14.00
19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,
18. maijs

Katra mēneša trešajā pirmdienā
plkst. 12.00 – 14.00
16. janvāris, 20. februāris, 20. marts, 15. maijs

IVETA ARELKEVIČA
iveta.arelkevica@rugaji.lv
27804316

Rugāju novada vidusskola
(Ceturtdienās plkst. 9.00 - 10.00)
12. janvāris, 19. janvāris, 26. janvāris, 9. februāris,
16. februāris, 23. februāris , 2. marts, 16. marts,
23. marts, 30. marts, 6.aprīlis, 13. aprīlis, 20. aprīlis,
27. aprīlis, 11. maijs, 18. maijs, 25. maijs

Katra mēneša trešā ceturtdiena
plkst. 11.00 – 12.00
19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,
18. maijs

ANDRIS LEONS
andris.leons@rugaji.lv
26536746

Pirmdienās plkst. 9.00 – 10.00
2. janvāris, 9. janvāris, 16. janvāris, 23. janvāris, 30.
janvāris, 6. februāris, 13. februāris, 20. februāris, 27.
februāris, 6. marts, 13. marts, 20. marts, 27. marts,
3. aprīlis, 10. aprīlis, 24. aprīlis, 8. maijs, 15. maijs,
22. maijs, 29. maijs

Otrdienās plkst. 9.00 – 11.00
3. janvāris, 10. janvāris, 17. janvāris, 24. janvāris,
31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris, 21. februāris,
28. februāris,7. marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts
4. aprīlis, 11. aprīlis, 18. aprīlis, 25. aprīlis, 2. maijs,
9. maijs, 16. maijs, 23. maijs, 30. maijs

ARNOLDS ZIZLĀNS
arnolds.zizlans@rugaji.lv
29495090

Katra mēneša pirmajā pirmdienā
plkst. 11.00 – 13.00
2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

Katra mēneša pirmajā pirmdienā
plkst. 9.00 – 11.00
2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

OLITA LOSEVA
olitaloseva7@inbox.lv
20278819

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
plkst. 12.00 – 14.00
19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,
18. maijs

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
plkst. 10.00 – 11.45
19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,
18. maijs

MARUTA PAIDERE
maruta.paidere@rugaji.lv
27829435

Plkst. 12.00 - 14.00
25. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 13. aprīlis,
18. maijs

Plkst. 12.00 - 14.00
18. janvāris, 8. februāris, 15. marts, 5. aprīlis,
10. maijs

ULDIS MELNACIS
uldis.melnacis@rugaji.lv
26406657

Katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 11.00 –
13.00
2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

Katra mēneša pirmajā pirmdienā
plkst. 9.00 – 11.00
2. janvāris, 6. februāris, 6. marts, 3. aprīlis

ANDIS PETUKS
lazdukalns2014@inbox.lv
26456291

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
plkst. 12.00 – 13.00
19. janvāris, 16. februāris, 16. marts, 20. aprīlis,
18. maijs

Katra mēneša trešajā pirmdienā
plkst. 12.00 – 13.00
16. janvāris, 20. februāris, 20. marts, 15. maijs

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ
(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

Rēzeknē atklāts pirmais no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos
13.janvārī Rēzeknē, Baznīcas ielā 19
ar svinīgu pasākumu tika atklāts Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Rēzeknes biznesa inkubators – pirmais no
14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos.
Tā atklāšanas pasākumā jaunos uzņēmējus un viesus uzrunāja Rēzeknes domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs,
LIAA Biznesa inkubatoru departamenta
direktore Laura Očagova, kā arī LIAA
Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja
Skaidrīte Baltace.
Pasākuma laikā medijiem bija iespēja
uzzināt biznesa inkubatora darbības pamatprincipus, apskatīt tā telpas, iepazīties ar
biznesa inkubatora sadarbības partneriem,
kā arī iegūt informāciju par LIAA biznesa
inkubatora attīstības plāniem Rēzeknē un tā
darbības teritorijā – Rugāju, Balvu, Viļakas,
Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, kā arī Viļānu un Rēzeknes novados.
Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču priecē kuplais pieteikumu skaits: „ Tas liecina par to, ka daudzi
rēzeknieši gatavi pilnveidot savas idejas un
iesaistīties uzņēmējdarbībā. Jaunais inkubators būs lieliska platforma, kurā būs iespēja
apgūt vajadzīgās prasmes, sadarbojoties ar
profesionālu komandu. Protams, tas ir tikai

sākuma posms, taču jau tagad varam redzēt, ka
gan LIAA, gan Rēzeknes pašvaldības pūliņi
vainagojas ar rezultātiem. Esmu pārliecināts, ka
vismaz daļa jauno uzņēmēju spēs atrast savu vietu tirgū un veiksmīgi darboties ne tikai savā, bet
arī pilsētas, reģiona un valsts izaugsmes labā.”
„Uzsākot biznesu, ikviens jaunais uzņēmējs
sastopas ar grūtībām, kas bieži vien saistītas ar
zināšanu, pieredzes, kā arī finanšu līdzekļu trūkumu. Biznesa inkubatori būs lielisks atbalsts
jaunajiem uzņēmējiem, ļaujot ātri un sekmīgi
pārvarēt šīs grūtības, lai spētu attīstīties un dot
pienesumu Latvijas tautsaimniecībai pašu spēkiem,” ikvienam biznesa inkubatora dalībniekam
novēl LIAA direktors Andris Ozols.
Pasākumā piedalījās arī Rēzeknes biznesa
inkubatora darbības
teritorijā ietilpstošo
pašvaldību vadītāji, sadarbības partneri no
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, finanšu institūcijas ALTUM, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Latgales Uzņēmējdarbības
centra, uzņēmēju organizācijām, kā arī komersanti un biznesa ideju autori, kuri jau iesnieguši
pieteikumus uzņemšanai biznesa inkubatorā.
Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno
komersantu attīstību, LIAA 2016. gada 1. septembrī izveidoja 15 biznesa inkubatorus - LIAA
reģionālās filiāles visā Latvijā: nacionālas

nozīmes centros – Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī; reģionālas
nozīmes centros – Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā, Ogrē un
Madonā.
Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un
pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam
no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un
inkubators attiecīgi segs otru pakalpojuma vērtības daļu.
Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras
ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt
bezmaksas konsultācijas.
Komersantu un biznesa ideju autoru pieteikumu pieņemšana uzņemšanai biznesa inkubatorā tika uzsākta
2016. gada 1. decembrī. Līdz šim Rēzeknes biznesa inkubatorā
saņemti 15 pieteikumi, tajā skaitā 9 komersanti pieteikušies
un jau tuvākajā laikā sāks izmantot inkubācijas pakalpojumus.
6 biznesa ideju autori pieteikušies pirmsinkubācijas atbalsta
saņemšanai. Vairāk pretendentu Rēzeknes biznesa inkubatorā
patlaban ir no Rēzeknes un Balvu novada. Biznesa ideju autori
un komersanti darbību plāno tekstila, rūpnieciskās ražošanas,
pakalpojumu un citās jomās.
Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67039472
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“Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana”
Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.16-07AL19-A019.2207-000002, projekta nosaukums “Interaktīvas prezentācijas
„Komponisti Rugāju novadā” izveidošana”, par summu EUR 2859.34, no
kuras EUR 2126.78 ir publiskais finansējums.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas
biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas
1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas
darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, un piedāvājot prezentāciju kā jaunu tūrisma produktu ikviena interesenta izglītošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādātas digitālās klavieres un datortehnika (datorkomplekts, projektors, ekrāns un skaļruņi).
Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar Rugāju
novada muzeju, veica informācijas izpēti par Rugāju novada komponistu dzīvi
un daiļradi, apkopoja viņu mūzikas nošu pierakstus vai veica mūzikas
ierakstus, izveidojot interaktīvu prezentāciju (ar attēliem un skaņdarbiem
ilustrēts stāstījums par komponistu dzīvi un daiļradi, dziesmu klausīšanās un
mācīšanās, praktiskās aktivitātes - “Uzmini melodiju!”, “Izkrāso darba lapas!”
u.c.), ar ko iepazīstinās novada iedzīvotājus un viesus. Var apgalvot, ka pētniecības process turpināsies, jo tā gaitā tika atklāta arvien jauna informācija par
Rugāju novada ļaudīm un viņu talantiem.
Sadarbībā ar Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru,
tika izveidotas informatīvās pastkartes par Rugāju tūrisma piedāvājumiem un

iespēju iepazīt komponistu daiļradi. Tā kā interaktīvo prezentāciju vada Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu “Tonis” un “Pustonis”
dalībnieki savā brīvajā laikā, tad ieteicama interesentu iepriekšēja pieteikšanās.
Šī projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj
skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz “izmēģināt” gida profesiju.
Ir iesākts darbs mūzikas skolotāju daiļrades izpētē, kam vērtību un ilgtspēju
piešķirs arī citu Rugāju novada komponistu daiļrades izpēte un popularizēšana
sadarbībā ar Rugāju novada muzeju un uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
centru. Visu šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs
bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanā.
Projekta vadītāja
Iveta Arelkeviča

II Starptautiskā Latgales reģiona biškopju
konference
18. februārī Dagdā pulcēsies Latgales reģiona biškopji uz konferenci. Konferencē
piedalīsies Latvijas Biškopības biedrības, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji.
Nozares speciālisti informēs par biškopības nozares attīstību, vaska pārstrādi, produkcijas realizāciju, eksportprodukcijas kvalitāti, dalīsies praktiskā pieredzē par biškopības
produktu eksportu un realizācijas tirgiem. Konferences noslēgumā jautājumu un atbilžu
daļā būs iespēja gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem par biškopības nozarē aktuālajiem jautājumiem. Paredzēts, ka konferencē piedalīsies biškopji arī no Baltkrievijas,
Polijas un Lietuvas.
Konferenci organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā
ar Dagdas novada pašvaldību un Latvijas Biškopju biedrību. Dalība pasākumā ir bez
maksas.
Informācija: www.llkc.lv

2017. gada 18. februāris plkst. 11.00 Dagdas novada Tautas nams,
Alejas iela 29, Dagda
10.30

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

11.00

Konferences atklāšana – Dagdas novada domes priekšsēdētāja Sandra Viškure,
Dagdas novada prezentācija

11.30 – 11.45 Biškopības nozares attīstība AustrumLatgalē – LBB Krāslavas nodaļas vadītāja
Liāna Igaune
11.45 – 12.00 Vaska pārstrāde – ZS Kurmīši, vaska pārstrādes vadītājs Ivars Geiba
12.00 – 12.20 Biškopības produkcijas realizācijas prakse – LBB konsultants Jānis Šnikvalds
12.20 – 12.40 Eksportprodukcijas kvalitāte un nekaitīgums –LBB valdes priekšsēdētājs
Armands Krauze
12.40 – 13.00 Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas delegāciju uzstāšanās
13.00 – 13.30 Kafijas pauze
13.30 - 14.30 Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas delegāciju uzstāšanās
14.30 – 14.50 Praktiskā pieredze biškopības produktu eksportā – SIA Meža meistara medus
Jānis Romanovskis
Neizmantotās
iespējas jauniem tirgiem – LBB padomes priekšsēdētājs Juris
14.50 – 15.10
Šteiselis
15.10 – 15.30 Atziņas par biškopības produkcijas eksportu – SIA LLKC konsultants biškopībā
Guntars Melnis
15:30 - 16:00 Debates un Konferences noslēgums

Gaiļa gada karnevāls
Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klases Jauno, Gaiļa gadu
skolā iesāka ar jautru karnevālu. Tā ir tradīcija 1.-4.klasei uzsākt jauno
darba cēlienu ar atraktīvu masku balli.
Neskatoties uz pamatīgo aukstumu, kas mūs piemeklēja šajā dienā,
karnevāla dalībnieku pulks bija krietns – te varēja satikt gan gaiļus, gan
kaķus, gan zaķus. Rotaļās jautri laidās arī pirāts, indiāņu meitene,
Sarkangalvīte, vilks, kovboji, kā arī daudzi citi maskotie tēli. Katra klase
izrādīja savas maskas, soļojot mūzikas pavadījumā. Atraktīvās Vistiņas,
ko uz karnevālu bija atsūtījis šī gada saimnieks Gailis, katram karnevāla dalībniekam dāvāja medaļu. Pēc jautrām rotaļām skolēniem bija arī
iespēja individuāli prezentēt savu masku. Šo iespēju izmantoja daudzi
masku balles dalībnieki un saņēma no Vistiņām saldas balvas. Pasākums turpinājās ar jautrām rotaļām un dejām. Paldies Skolēnu pašpārvaldes pārstāvēm Sandai un Inesei par atraktīvo pasākuma vadīšanu un
Ritvaram par muzikālo nodrošinājumu!
Informācija: Ilze Dobrovoļska

Apbalvoti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku
noformējums” dalībnieki
Rugāju novada dome, pamatojoties uz priekšsēdētājas 2016. gada
25. novembra rīkojumu Nr. 3-7/61, izsludināja konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” ar mērķi rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā,
kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā. Piedalīties konkursā tika aicināts ikviens
iedzīvotājs vai juridiska persona. Objekti tika vērtēti četrās kategorijās: pēc konkursa nolikmā apstiprinātiem kritērijiem. Tika saņemti 12
pieteikumi, no kuriem katrā kategorijā tika apbalvots uzvarētājs, taču
pārējie dalībnieki saņēma veicināšanas balvas.
Privātmāju noformējums - Andris Sņegovs (Dzirnavu iela 1, Rugāju
novads, Rugāju pagasts)
Daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums - Skolas iela 6, Rugāju
novads, Rugāju pagasts
Uzņēmumu noformējums - ZS “Lāsītes” (Rugāju novads, Lazdukalna
pagasts)
Sabiedrisko ēku noformējums - Rugāju novada vidusskola (Kurmenes iela 87, Rugāju novads, Rugāju pagasts)
Teksts: Agrita Luža
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Aicina izbaudīt ziemu Ziemeļlatgalē!

Tiem Latvijas apceļotājiem, kam pašiem patīk iesaistīties visos procesos
šajā februāra nedēļas nogalē tiek piedāvātas vairākas aktivitātes sadaļā DARI.
Sestdienas rīta cēlienu varēs pavadīt izzinot tirgus tradīcijas Baltinavā un
iepērkot vietējos lauku labumus, pēc pusdienām Briežuciema aušanas darbnīcā
varēs piedalīties vaska sveču liešanas darbnīcā vai Balvu bērnu un jauniešu centra pagalmā kopā ar daudzām citām ģimenēm aktīvi un atraktīvi pavadīt sestdienu. Savukārt svētdien Baltinavas muzejā ciemiņi ir aicināti uz siltu tēju un
sveču liešanas noslēpumu meistardarbnīcu.
Īpaši izmeklētas ziemas brīvdienas tiek piedāvātas baudītājiem - sadaļā
BAUDI. Sestdienas rītā briežu dārzs „Mežsētas” vērs savas durvis
apmeklētājiem, lai varētu vērot cēlos dzīvniekus un izzināt to ikdienas ritumu. Sestdien dienas vidū Baltinavā notiks Pētera Keiša grāmatas „Dzīve ir
vienreizēja” prezentācija kultūras nots baudīšanai un tālāk ceļš vedīs uz Ruskulovu, kur trušu saimniecības „Stirnas” saimnieki izstāstīs Ruskulovas muižas
noslēpumus, ļaus ielūkoties trušu dzīvē ziemā un cienās ar gardu trušu zupu
svaigā gaisā. Ziemas pirts rituālus varēs baudīt gan sestdien, gan svētdien kopā
ar pirtnieci Arnitu Melbergu Balvos un paliekot pa nakti viesu mājā „Paradīzes”, saimnieki jūs īpaši palutinās ar pirti un pirts kubulu vai vizināšanos ar
kvadraciklu. Savukārt Malnavas „Dzīļu” saimniece Aina Barsukova aicina svētdienā nesteidzīgi izbaudīt ziemas vēlās brokastis, kas izskanēs skaistas mūzikas
pavadījumā.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti iebrist Ziemeļlatgales dabā sadaļā
ATPŪTIES. Kārtīgai rīta pastaigai, iepazīstot mežu ziemā un Latvijas dabas

Foto: Lilita Baumane

Šoziem Rugāju, Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novadu tūrisma
speciālisti ir sagatavojuši 2 dienu pasākumu programmu „Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē”, kas norisināsies 18. un 19. februārī. Lai katram Ziemeļlatgales apceļotājam ir vieglāk piemeklēt sev sirdij tīkamāko, aktivitātes ir
iedalītas 3 virzienos- Dari, baudi, atpūties.

vērtības, var pievienoties dabas parkā „Numernes valnis” kopā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistiem vai arī Žīguros kopā ar Annu Āzi meistarklasē „Mežs ziemas miegā”, kas tiek rīkota projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī” ietvaros. Zirgu sētā „Kapulejas” brīvdienās notiks vizināšanās ar kamanām un ziemas izjādes zirga mugurā, savukārt dabas
parkā „Balkanu kalni” slēpotgribētāji sestdien un svētdien ir aicināti baudīt ziemas priekus gleznainajās distanču slēpošanas trasēs.
Vairāk informācijas par aktivitāšu laikiem un vietām meklējiet Ziemeļlatgales novadu mājaslapās: visit.karsava.lv, turisms.balvi.lv, vilaka.lv, rugaji.lv,
baltinava.lv.
Informācija: Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore

KULTŪRAS UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMS „IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ!”
Novads

Kārsavas
novads

Baltinavas
novads

Viļakas
novads

Balvu
novads

Datums

Objekts

Laiks

18.02.

Dabas parks
“Numernes
valnis”

11.00

19.02.

Malnavas “Dzīļu”
maiznīca

12.00

18.02.

Trušu saimniecība
“Stirnas”

19.02.

Aktivitātes

Piezīmes

Izzinoša pastaiga kopā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistu

29327265,
inga.bernane@karsava.lv
GPS: 56.848999, 27.490781

13.00

Ziemas vēlās brokastis ar mūzikas
pavadījumu
Ruskulovas muižas un dzirnavu stāsts,
trušu saimniecības apskate un garda
truša zupa svaigā gaisā

26538016, dziles@dziles.lv
GPS: 56.773198, 27.721501
25446960
arnis1233@inbox.lv
GPS: 56.797920, 27.497288

Baltinavas
muzejs

11.00

Sveču liešanas meistardarbnīca

18.02.

Baltinavas kultūras
nams

10.00

20219500,
turisms@baltinava.lv
GPS: 56.944573, 27.640687
20219500,
turisms@baltinava.lv
GPS: 56.942790, 27.643151

18.02.

Baltinavas kultūras
nams

13.00

Pētera Keiša grāmatas “Dzīve ir
vienreizēja” prezentācija

29341738
GPS: 56.942790, 27.643151

18.02.

Žīguri

11.00

Izzinoša pastaiga vides gida Annas
Āzes vadībā “Mežs ziemas miegā”

28686600, turisms@vilaka.lv
GPS: 57.267894, 27.666408

Pēc pastaigas būs iespējams apskatīt
Annas Āzes meža muzeju

18.02. Dabas parks “Balkanu 11.00 - Slēpošana pa sagatavotu un apgaismotu trasi 29132664 vijakulsa@inbox.lv
16.00
Ar savu inventāru - jebkurā laikā
GPS: 57.069103, 27.584413
kalni”
19.02.

Slēpošanai neatbilstošu laikapstākļu
gadījumā slēpošana nenotiks

Lauku laubumu tirdziņš

Apģērbs atbilstošs laikapstākļiem,
silta putra pastaigas noslēgumā
Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās
obligāta!
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

18.02.
19.02.

Zirgu sēta
“Kapulejas”

11.00 17.00

Vizināšanās ar kamanām un ziemas
izjādes zirga mugurā

28738007
GPS: 56.9003189, 27.3493876

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

18.02.
19.02.

Viesu nams
„Paradīzes”

Visu
dienu

Īpašais piedāvājums viesiemvizināšanās
ar kvadraciklu, pirts un pirts kubuls

22009975
GPS: 57.080193, 27.383103

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

18.02.
19.02.

Pirtniece Arnita
Melberga

18.02
11.0015.00
19.02.
13.0017.00

Pirts rituāli ziemā

26361594
GPS: 57.1243332, 27.2376621

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās
obligāta!

14.00

Sveču liešanas meistardarbnīca

25444621,
mezalezita@inbox.lv
GPS: 56.9628420, 27.5932873

18.02. Briežuciema aušanas
darbnīca

Rugāju
novads

Kontakti plašākai
informācijai

18.02.

Balvu Bērnu un
jauniešu
centra pagalms

18.02.

Briežu dārzs
“Mežsētas”

13.00

11.00

Ģimeņu pēcpusdiena- radošas un
26399275
atraktīvas aktivitātes ģimenēm svaigā gaisā gunita.prokofjeva@gmail.com
GPS: 57.1311481, 27.2589543
Ekskursija pa briežu dārzu, briežu
barošana

Apģērbs atbilstošs laikapstākļiem

29104212,
Pieteikšanās obligāta, maksa 3.00 eiro
mezsetas97@inbox.lv
no personas
GPS: 57.0169012, 26.8211249
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Hokejam Lazdukalnā jau 30 gadi!
Hokejs Lazdukalnā dzīvo jau trešo gadu desmitu. Sākot spēlēt hokeju uz
dīķa toreiz - 1987. gadā, parādījās arī pirmais inventārs. Pirmās oficiālās
spēles sāka notikt 1990. gadā, un pateicoties gan pašu spēlētāju, gan hokeja
atbalstītāju iniciatīvai un aktivitātēm, šis sporta veids Lazdukalnā šogad
atzīmē nozīmīgu jubileju.
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Hokeja pirmsākumi Lazdukalnā meklējami jau apmēram ap
1987.gadā, kad vietējie jaunieši un vīri savā starpā spēlēja
hokeju uz dīķa, parādās pirmais hokeja inventārs.
Pirmās oficiālās spēles hokejā Lazdukalnā notika uz dīķa pie
Lazdukalna pagasta pārvaldes ēkas jau no 1990.gada, kur tika
uzlikti pirmie metāla vārti un taisīti borti no sniega uzbērumiem.
2001.gadā tika izveidots improvizēts hokeja laukums
ar zemiem koka bortiem uz dīķa.
2002.gadā laukums pārcelts pie Eglaines skolas uz sporta
laukumu. Borti pamazām uzlabojas, tie kļuvuši augstāki.
Sezonas sākumā tie tiek uzstādīti un sezonas beigās novākti.
Ir arī pāris prožektoru, kas apgaismo laukumu.
2004.gads - Balvu rajona padome noslēdz līgumu ar Īpašu
uzdevumu ministra sekretariātu bērnu un ģimenes lietās par
bērnu projektu konkursu „Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta
laukumu iekārtošana” organizēšanu (Eglaines pamatskolas
stacionārā hokeja laukuma izveide).
06.05.2004. – Projektu izstrādā un piesaka Eglaines pamatskolas
direktors Eduards Stalidzāns un Eglaines pamatskolas
saimnieciskās un sporta padomes darba grupa: A.Usenieks,
D.Usenieks, G.Kolčs, D.Stērnieks, E.Stērnieks, K.Zušs, E.Adelčs,
G.Melnacis, A.Zušs, M.Bikovskis, A.Kalnejs. Vecāku pārstāve –
I.Useniece, Lazdukalna pagasta padomes
priekšsēdētājs Ē.Stērnieks. Projekts gūst atbalsta finansējumu
500 latu apmērā, tiek arī piešķirts līdzfinansējums no Lazdukalna
pagasta padomes. 25.03.2004. – 10.01.2004. tiek īstenots projekts
„Eglaines pamatskolas stacionārā ledus
(hokeja) laukuma izveide.”
2005.gads – ir apskatāma izstāde Lazdukalna biblotēkā
„Hokejam Lazdukalnā 10” .

Lazdukalna hokeja komanda šajā garajā hokeja vēstures periodā ir
piedalījusies daudzus turnīros un kausos. Tādos kā: Lazdukalna hokeja
kauss, Lazdukalna nakts kauss hokejā, “Barons R” hokeja kauss, Ludzas
kauss hokejs, Rēzeknes pilsētas čempionāts hokejā, Madonas kauss hokejā, Daugavpils atklātais hokeja čempionāts un, protams, Lazdukalna hokeja komanda ir aizvadījusi daudz pārbaudes spēles hokejā un ļoti daudzus
treniņus.
2012.gadā 8.martā notiek turnīrs, kurš veltīts „Hokejam
Lazdukalnā 25 gadi”.
2013.gada septembrī tika izveidota apūdeņošanas sistēma
Lazdukalna hokeja laukumam. Tas tika veikts par Rugāju novada
domes finansējumu. Laukuma apūdeņošanas sistēma atviegloja
hokeja laukuma liešanu, līdz ar to uzlabojot ledus kvalitāti,
samazinājās nepieciešamā darbaspēka skaits, lai uzlietu ledu.
2015.gada novembris – martā LTV Tautas sports un A/S Aldaris
rīkotajā akcijā „Iekārto savu hokeja laukumu”
(atklāto hokeja laukumu izveide un sakārtošana).
Lazdukalna hokeja laukumam iegūts finansējums hokeja
aizsargtīklu iegādei un uzstādīšanai. Akciju realizēja
Rugāju sporta centrs, projektu īsteno Jānis Rakstiņš.

2008.g.– „ZZ Stipendija” Veicināšanas prēmija 800 lati, aktivitātei
skolēnu hokeja pulciņa dalībniekus piesaka Eduards un Anita
Stalidzāni. LTV 7 raidījumā „Tici sev un īsteno sapni” piedalās arī
Eglaines pamatskolas skolēni, kur aktīvi spēlē
un popularizē hokeju.
2010.gads - Jauniešu grupa popularizē hokeja aktivitātes
projektā „labiedarbi.lv” un cenšas piesaistīt finanses hokeja
inventāra iegādei, līdz uzvarai pietrūkst tikai 3 balsis.

2011.gads. – Novadu reformas dotācija. Lazdukalna pagasta
hokeja laukuma renovācijai tika izlietoti kopumā 14 907 lati.
Renovācijas rezultātā tika veikti pamatnes sagatavošanas darbi,
augsnes norakšana, vecā asfaltbetona demontāža, smilts,
šķembu uzbēršana un apmaļu izveidošana.
Laika posmā no 13.04.2011. līdz 01.10.2012 norisinājās projekta
“Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja laukuma rekonstrukcija “, šo projektu realizēja biedrība “Radošās sadarbības
centrs „Eglainīte ”. Līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada
pašvaldība. Projekta rezultātā tika veikta hokeja laukuma
elektroenerģijas sistēmas nomaiņa, radot ekonomiju un drošību.
Tika izbūvētas divas tribīnes un divas inventāra noliktavas.
Projekta vadītājs Eduards Stalidzāns. Pēc vietējo iedzīvotāju
iniciatīvas, tika izveidotas tribīnes un ierīkots apgaismojums.

Hokeja sezonas ilgums atkarīgs no laika apstākļiem, vidēji gadā tas ir 3
mēneši. Sezonas laikā treniņi notiek katru dienu, ja vien to laika apstākļi
ļauj. Treniņus apmeklē mūsu novada iedzīvotāji, kā arī kaimiņu novadu
hokejisti. Tiek organizēti dažādi turnīri un spēles.

“Lazdukalna hokeja kauss 2017” tika PĀRCELTS uz citu datumu,
hokejam nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. Sekojiet līdzi informācijai
par hokeja kausa norises laiku!
Teksts: Jānis Rakstiņš, Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva
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Elektrotīkla attīstībā visos Latvijas reģionos “Sadales
tīkls” ieguldīs 106 miljonus eiro
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, AS
“Sadales tīkls” visos Latvijas reģionos turpina realizēt nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus, paaugstinot elektroapgādes drošumu
un kvalitāti valsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šogad plānotajos elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektos AS “Sadales tīkls” ieguldīs 106 miljonus eiro. Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas pašvaldībām un
iepazīstinātu ar investīciju projektiem attiecīgajos reģionos, arī šogad tiks
organizētas klātienes tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem.
Regulārs dialogs ar pašvaldībām palīdz strādāt efektīvāk
AS “Sadales tīkls” darbinieki uztur regulāru komunikāciju ar pašvaldībām.
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka pašvaldības novērtē klātienes tikšanās kā
lietderīgas, jo dalībnieku skaits pieaug un tajās piedalās dažādu pašvaldības
struktūrvienību un uzņēmumu vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji un citi
speciālisti, kuriem ikdienas darbs ir saistīts ar attīstības plānu izstrādi, būvdarbu
veikšanu un kontroli u.c. saimnieciskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.
Jomas, kuras pašvaldībām ir svarīgākās, ir investoru piesaiste, iedzīvotāju
elektropiegādes jautājumu sakārtošana, kā arī vienlaicīga būvdarbu veikšana un
attīstības plānu saskaņošana.
Ļoti liela nozīme ir savlaicīgai informācijas apmaiņai ar pašvaldībām par
plānotajiem ielu, ceļu vai inženierkomunikāciju rekonstrukciju projektiem. Saskaņojot elektrotīkla attīstības darbus ar pašvaldībās plānoto, var iegūt abpusēji
pieņemamus risinājumus, saskaņotas darbības vienlaicīgai rekonstrukcijas darbu veikšanai un tādejādi nodrošina optimālu investīciju ieguldījumu, kas veido
pamatu teritorijas attīstības ilgtermiņa plāniem un veicina projektu kopējo izmaksu samazināšanos.
Dialogs starp AS “Sadales tīkls” kā elektroenerģijas sadales pakalpojumu
sniedzēju un pašvaldībām, kas visprecīzāk zina savās administratīvajās
teritorijās izvietotos objektus un infrastruktūru, ir saimnieciski pareizas prakses
piemērs, kā rezultātā ieguvēji ir visi pašvaldību iedzīvotāji. Regulāra komunikācija dod iespēju pašvaldībām izprast AS “Sadales tīkls” attīstības pamatvirzienus un galveno procesu norisi, savukārt AS “Sadales tīkls” no pašvaldībām
saņem konstruktīvus ierosinājumus par uzņēmuma procesu un pakalpojumu
pilnveidošanu.
Visā Latvijā turpinās elektrolīniju un apakšstaciju rekonstrukcija un
izbūve
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi uzņēmumiem un iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad elektrotīkla attīstībā AS “Sadales
tīkls” plāno ieguldīt 106 miljonus eiro un atjaunot 873 km vidējā sprieguma
elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē
ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 203 km garumā, atjaunot zemsprieguma
elektrolīnijas 890 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 711 transformatoru apakšstacijas. Aktuālā informācija par lielākajiem investīciju projektiem konkrētos reģionos pieejama AS “Sadales tīkls” mājaslapā http://ejuz.lv/
blg. Elektroenerģijas lietotāju prasība ir augsts elektroapgādes drošums, tādēļ
pastiprinātu uzmanību AS “Sadales tīkls” pievērš savlaicīgai 110/20/10kV
apakšstaciju atjaunošanai un jaunu apakšstaciju izbūvei, jo tās ir drošas
elektroapgādes garants. Apakšstacijas nodrošina elektroapgādi vairākiem
tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus, un tāpēc šogad turpinās sadales elektroietaišu rekonstrukcija un pārbūve
apakšstacijās “Daugavpils”, “Jāņciems”, “Bolderāja II”, “Miezīte” Jelgavā,
“Ķemeri”, “Priekule”, “Centrālā”, kas atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā, “Viļaka”,
“Bišuciems”, „Rūjiena” un sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls” jaunu
apakšstaciju “Koknese”, “Skrunda”, “Skanste” un “Stīpnieki” lidostas “Rīga”
apkaimē izbūve, kas būs uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgs priekšnosacījums,
jo, vērtējot teritorijas nākotnes attīstības plānu, objektiem šajās vietās būs nepieciešami papildus lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumi, veicinot būvniecības
un uzņēmējdarbības attīstību.

plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Tādēļ atbilstoši
pieejamajam finansējumam AS “Sadales tīkls” turpina plānveidīgi atjaunot un
rekonstruēt elektrotīklu, veikt vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma un vidējā
sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās, veikt elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī turpina attīstīt elektrotīkla digitalizāciju.
Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks,
kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas
ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi,” norāda A. Pinkulis.
Efektīvi investējot, bojājumu gadījumos elektroapgāde tiek atjaunota ātrāk
Tautsaimniecības attīstību būtiski ietekmē elektroapgādes drošums un kvalitāte. Klienti vēlas, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē,
turklāt katra elektrības pārtraukuma minūte vai sprieguma svārstības ietekmē
konkrēta uzņēmuma darbību un sagādā neērtības iedzīvotājiem. Lai elektrotīkls
būtu drošs, efektīvs un klienti saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu
kopums. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu
elektroapgādes uzlabošanā, AS “Sadales tīkls” ik gadu iegulda elektrotīkla attīstībā.
Iepriekšējos gados paveiktā darba efektivitāti apliecina elektroapgādes
kvalitātes rādītāji, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju – neplānoto
elektroapgādes pārtraukumu skaits (nozares rādītājs – SAIFI) un ilgums (nozares rādītājs – SAIDI). Tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS “Sadales
tīkls” ir samazinājusi SAIDI koeficientu vienam klientam teju trīs reizes – no
293 minūtēm 2011.gadā uz 104 minūtēm 2016.gadā, savukārt elektroapgādes
pārtraukumu skaits samazināts no 5,6 reizēm uz vienu lietotāju 2011.gadā uz 2,2
reizēm 2016.gadā. Rezultāti atspoguļo ieguldīto darbu iepriekšējos gados, tādēļ
AS “Sadales tīkls” turpina mērķtiecību darbu, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu
kvalitāti un sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni. Savukārt, lai elektroapgādes
pārtraukumi pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus, uzņēmumā nepārtraukti
tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā
kompetence, veiktas personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmācības.
Papildu informācija:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Preses sekretāre
Tālr. 67728823

Jaunas tirgošanās
iespējas Rugājos

Sākot ar šī gada februāri, tiek atvērta tirdzniecības zāle
Rugāju ciema centrā, Kurmenes ielā 69.
Tā kā gada nogalē ir notikušas lielas pārmaiņas un Jauniešu iniciatīvuinterešu centrs ir pārcēlies uz plašākām telpām tuvāk Rugāju novada
vidusskolai, tad bijušā Centra telpas tiek pielāgotas tirdzniecībai.

Pirmā tirgus diena notiks 9.februārī, ceturtdien, no plkst. 9.00-13.00
Pašvaldība aicina vietējos tirgotājus izmanot piedāvāto iespēju tirgoties
siltās telpās, kā arī ikvienu iedzīvotāju apmeklēt tirdziņu un iegādāties
Ik gadu jāatjauno vismaz 2% no elektrotīkla
vietējo mājražotāju pārtikas un nepārtikas produkciju. Ja
“AS „Sadales tīkls” ilgtermiņā ir izvirzījusi prioritātes, kas saistītas ar
būs interese no iedzīvotāju puses, tad tirgošanās notiks arī
elektroenerģijas sadales sistēmas drošuma un kvalitātes paaugstināšanu. Katru
turpmāk katra mēneša otrajā ceturtdienā - 9.martā, 13.aprīlī, 11.maijā.
gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma un ik gadu
nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales
tīkls” ir novērtējusi kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā,” skaidro AS
“Sadales tīkls” izpilddirektors Andis Pinkulis. “Aptuveni 50% no valsts kopējā elektrotīkla vēl aizvien ir “padomju laika mantojums” un tas vairs neatbilst
ne klientu mūsdienu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas
piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa
apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži
vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir

Tirgotājiem ir jāizņem tirdzniecības atļauja Rugāju novada
pašvaldībā. Mājražotāji, kuri ir deklarēti Rugāju novada teritorijā ir
atbrīvoti no tirdzniecības nodevas, pārējiem tirgotājiem ir jāsaņem
tirdzniecības atļauja pašvaldībā un jāsamaksā nodeva ( nodeva par
vienu tirgošanās reizi, sākot no EUR 1,00).
Tirdzniecības zālē vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinu
sazināties un pieteikties pa tālruni 263 55 954 vai
rakstot uz e-pastu marite.ornina@rugaji.lv
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Aicina “ēnot” Rugāju novada pašvaldības
administrācijas un iestāžu darbiniekus
Aicinām Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas
skolēnus “ēnot” Rugāju novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekus. Pieteikties iespējams līdz 2017. gada 9. februārim rakstot e-pastu
(agrita.luza@rugaji.lv) vai zvanot pa tālruni 27843383 (Agrita).
Piesakoties jānorāda: skolēna vārds, uzvārds, klase, izglītības iestāde un
pašvaldības administrācijas vai iestādes darbinieks, kuru ir vēlme “ēnot”.
Kontaktinformācija par Rugāju novada pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbiniekiem pieejama www.rugaji.lv sadaļā Kontakti.

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
(K. Apškrūma)

Mīļi sveicam Mārīti Jefimovu un Ilmāru Stikiņu
ar meitiņas piedzimšanu!
Sirsnīgi sveicieni Inesei Lazdiņai - Uzulniecei un Paulam
Kulovam, dēlu auklējot!
Rugāju novada dome

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šogad Ēnu dienas visā Latvijā norisināsies 15. februārī.

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
17. februārī 10.00 Sveču iesvētīšana. Mirušo piemiņas diena.
Dievkalpojumi FEBRUĀRA mēnesī AUGUSTOVAS svētās Elizabetes
Romas katoļu baznīcā
2. februārī plkst. 12.00 Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Tiks
svētītas sveces.Var ņemt līdz savas vai arī tās varēs iegādāties baznīcā.Šajā
dienā tiks svinēta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces
un ar tām dota svētība pret kakla slimībām.
5. februārī plkst. 12.00 I mēneša svētdiena Svinēsim sv. Agates dienu,
svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli.
19. februārī plkst. 12.00
26. februārī plkst. 12.00
Dievkalpojumi FEBRUĀRA mēnesī
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
2. februārī plkst. 14.00 Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Tiks
svētītas sveces.Var ņemt līdz savas vai arī tās varēs iegādāties baznīcā.Šajā
dienā tiks svinēta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces
un ar tām dota svētība pret kakla slimībām.
5. februārī plkst. 14.00 I mēneša svētdiena Svinēsim sv. Agates dienu,
svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli.
19. februārī plkst. 14.00
Dievkalpojumi FEBRUĀRA mēnesī
SKUJETNIEKU baznīcā
1. februārī plkst. 12.00 Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Šajā dienā
tiks svinēta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un
ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī svētās Agates diena,
svētīšanai līdzi ņemiet maizi,ūdeni un sāli.
28. februārī plkst. 11.00 Gavēņa laika sākums.Svinēsim Pelnu dienu

Izdevējs:

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

PASĀKUMI FEBRUĀRA MĒNESĪ RUGĀJOS
4. februārī no plkst. 11.00
Rugāju tautas namā aicinām interesentus piedalīties dambretes spēles
turnīrā, vēlams pieteikties līdz 2.februārim personīgi vai pa tālruni
22029376 .
17.februārī plkst. 10.30
Rugāju tautas namā notiks iluzionistu un cirka mākslinieku apvienības
„ABRAKADABRA” šovs bērniem „BRĪNUMU KALĒJI” .Tā ir īpaša
programma ar atlasītiem trikiem tieši bērnu auditorijai. Tā ir lieliska
iespēja ne tikai ielūkoties triku un ilūziju pasaulē, bet arī kārtīgi izsmieties. Ieeja 2.00 eiro .
25.februārī plkst. 19.00
Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt Tautas muzikantu saietu, kā arī
atsaukties muzikantus, kuri vēlētos paši spēlēt citiem par prieku.
28.februārī plkst. 13.00
Aicinām apmeklēt Rugāju parkā, skolas un to apkārtnē aicinām apmeklēt
Meteņdienas jampadraci.
Esiet mīļi gaidīti pasākumos!
Ar cieņu G. Grigāne

Izdevumu sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

