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Tautas muzikantu
saiets Rugājos
pulcē dalībniekus
un skatītājus kuplā
skaitā
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rugāju novada dome izsludina zemes
vienību nomas tiesību izsoles
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības
zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0619 Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 0,6
ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju
novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes
ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00
līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada
domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 13. martam plkst. 10.45. Visiem pretendentiem
jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) Rugāju
novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta
Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu
atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada
domes sēžu zālē 2019. gada 13. martā plkst. 11.00. domes sēžu zālē.
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības
zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā,
2,7270 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē,
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu
no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 13. martam plkst. 11.05. Visiem
pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00
centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele
banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos,Rugāju pagastā, Rugāju
novada domes sēžu zālē 2019. gada 13. martā plkst. 11.20.

Foto: Agrita Luža

Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Līga Šustova (Tālrunis:
29486242, e-pasts: liga.sustova@rugaji.lv)

05.03.2019. no plkst. 900-1200

Rugāju novada domes telpās (Kurmenes iela 48) norisināsies
23. februārī tautas muzikanti
un kapelas uz Danču vakaru
Rugājos ieradās no tuvākas
un tālākas apkaimes. Vietējie
Rugāju novada muzikanti
ar prieku uzņēma ciemiņus
no
Balviem,
Krišjāņiem,
Briežuciema,
Rogovkas,
Kaunatas,
Rēzeknes,
Daugavpils, Zvirgzdenes un
citām vietām.
Pasākums Rugājos norisinājās
jau ceturto reizi un šogad kuplā
skaitā pulcēja gan dalībniekus,
gan
skatītājus.
Akordeona
spēles, vijoles skaņas, bungu
ritmi un lustīgas melodijas lika
sanākušajiem ne tikai dziedāt
līdzi, bet arī ļauties dejas solim.
Ar skanīgiem priekšnesumiem
priecēja - Kapela “Lazdukalns”,
(vadītāja Daiga Jēkabsone), Leons
Bērziņš, Eventijs Zelčs un Teodors
Spors, Aleksandrs Boginskis,
Verners Dūre, kapela no Upītes

(vadītājs Andris Slišāns), Antons
Savickis, Voldemārs Džigurs,
Irēna Znotiņa, Vitālijs Plešs,
Salnavas kapela (vadītāja Aija
Jurāne), Aivars Zelčs, Pēteris
Belinskis, Andris Kazinovskis,
Mārtiņš Jurciņš, Krišjānu tautas
nama ”Laimas” lauku kapela,
Lauku kapela no Briežuciema,
Genādijs Rudanovs, Pēteris
Laganovskis, Pēteris Jermacāns,
taču starp muzikālo baudījumu, ar
jestrām dejām klātesošos priecēja
Rugāju tautas nama deju kolektīvs
“Junora”.
Dalībnieki
saņēma
pateicības par tautas mūzikas
popularizēšanu, jestru danču
spēlēšanu un piedalīšanos tautas
muzikantu saietā Rugājos, kā
arī koka karotes ar uzrakstu
“Tautas muzikantu saiets Rugājos
2019, kuras kalpos kā atmiņa
par sirsnīgo pasākumu un kopā
sanākšanu.

Informējam, ka Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
ULDIS MELNACIS iedzīvotājus turpmāk pieņems ēkā Kurmenes
iela 41, Rugājos (bijusī mežniecības ēka).
Tālrunis: 27801859, e-pasts: pasv.policija@rugaji.lv
Pirmdienās no plkst. 11.00 - 13.00
Piektdienās no plkst. 12.00 - 14.00

DONORU DIENA.

Tuvākie pasākumi Rugāju novadā marta mēnesī
08.03.2019. plkst.1900 Lazdukalna saieta namā

Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojums. Koncerts ar X Faktora un Supernovas
dalībnieci Līgu Rīderi un rugājieti Rihardu Krilovu. Ieeja: ziedojums 2,00 eiro.

08.03.2019. plkst.2200 Lazdukalna saieta namā

Balle kopā ar grupu “Putu kvass.” Ieeja līdz plkst. 23.00 - 3,00 eiro, pēc plkst. 23.003,50 eiro. Dāmām balle visa vakara garumā 3,00 eiro.

22.03.2019. Lazdukalna saieta namā

“Mazais Eglaines vokālists 2019”.

16.03.2019. plkst. 1900 Rugāju tautas namā

Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde “Sadzeivosem”, režisore Anita
Ločmele. Biļešu iepriekšpārdošana no 1.marta. Ieeja: 3,00 eiro, pasākuma dienā 3,50
eiro.

Dievkalpojumi marta mēnesī
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
03.03. plkst. 12.00 I mēneša Svētdiena.
06.03. plkst. 12.00 Pelnu trešdiena. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
17.03. plkst. 12.00 Gavēņa II svētdiena.
SKUJETNIEKU baznīciņā
23.03. plkst. 11.00 Gavēņa III svētdiena.
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
03.03. plkst. 14.00 I mēneša svētdiena.
17.03. plkst. 14.00 Gavēņa II svētdiena.
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Vēl nedaudz un pāršķirsim kalendārā
jaunu mēnesi, lai dotos ar katru dienu
arvien tuvāk pavasarim.
Aizvadītajās nedēļās galvenā
sarunu tēma, kas ik dienu izskan gan
no politiķiem, gan masu medijiem ir
reģionālā reforma, ko tuvāko piecu
gadu laikā iecerējis realizēt VARAM
(Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrija) ministrs Juris
Pūce. Pirmā tikšanās ar jauno ministru
bija Novadu apvienības Valdes
sēdē, kur ministrs bez pamatotiem
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argumentiem, kritērijiem,
situācijas
analīzes
nelokāmi apgalvoja, ka ir
uzsācis darbu pie reformas
virzīšanas un darīs visu,
lai tā tiktu realizēta līdz
nākamajām
pašvaldību
vēlēšanām.
Tikšanās
reizē, no ministra puses,
tā arī palika neatbildēti
uzdotie jautājumi - kādi
ir īsti pamatoti mērķi šai
reformai, kādi konkrēti
būs ieguvumi. No ministra
J. Pūces puses izskanēja
solījums,
ka
tuvāko
mēnešu laikā apmeklēs
novadus Latvijā, lai tiktos
ar iedzīvotājiem, runātu
par ar reformu saistītiem
jautājumiem,
bet
vai
iedzīvotāju vēlmes tiks
ņemtas vērā, to rādīs laiks.
Paši varam izdarīt secinājums un
salīdzināt, kā ir veidojusies attīstība
deviņu gadu garumā pēc iepriekšējās
reformas mūsu novadā, un kāda
situācija veidojas lielajos kaimiņu
novados, īpaši attālākajos pagastos.
Jā, dati rāda, ka ir iedzīvotāju
skaita samazinājums
no 2009.
gada, kopš izveidojām savu novadu,
bet iedzīvotāju reģistra dati ataino
situāciju, un priecē tas, ka ik gadu
mūsu novadā piedzimst vidēji ap 20
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jaundzimušajiem.
Pozitīvi, ka procentuāli lielākais
reģistrēto jauno uzņēmumu skaits
Latgalē, aizvadītajā gadā, ir bijis mūsu
novada teritorijā. Gandarījums, ka
iedzīvotāji un uzņēmumi izvēlas mūsu
novadu par dzīves un darba vietu.
Tāpat ar nepacietību gaidām jaunās
ražotnes darbības atvēršanu Rugājos,
kas dos darba iespējas iedzīvotājiem.
Ko esam paveikuši un sasnieguši
darbojoties
savā
novadā
infrastruktūras atjaunošanas jomā
vien realizēti astoņi apjomīgi projekti
(ūdenssaimniecība, skolu siltināšana,
ceļu pārbūve u.c.), ko izmanto novada
iedzīvotāji un, kas atdevi nesīs vēl ilgu
laiku pēc to realizācijas. Novada laikā
esam spējuši saglabāt un nodrošināt
pakalpojumus iedzīvotājiem tādā
klāstā, kā tos paredzējām, veidojot
novadu.
Nevar
piekrist
bieži
izskanējušam apgalvojumam, ka
mazam novadam nav kapacitātes.
Manā skatījumā pozitīvais ir tas,
ka paši esam varējuši būt noteicēji
un lēmēji par vajadzībām, kuras
izvirzītas prioritārā secībā. Sekosim
tālāk notikumiem, noteikti aicināsim
Jūs iesaistīties diskusijās par šo tēmu.
Arī šajā gadā jau ir zināmi lielākie
projekti, ko realizēsim. Tie ir meliorācija,
deinstutionalizācija,
apgaismojuma un ietves izbūve
Rugājos.

www.rugaji.lv
Svarīgs notikums februāra sākumā
norisinājās novada vidusskolā, kur
uz metodisko dienu pulcējās daudz
pedagogu no kaimiņu novadiem. Jau
otro gadu novada pedagogi apgūst
jaunās kompetences un to pielietošanu
mācību procesā, varam būt lepni, ka
mūsu novada pedagogi var dalīties
pieredzē ar kolēģiem.
Kā ik gadu, arī šogad, Rugāju
novads tika pārstāvēts tūrisma
izstādē „Balttour 2019”. Apkopotā
informācija liecina, ka ik gadu pieaug
tūristu plūsma uz Latgali, tajā skaitā
arī uz mūsu novadu un ceram, ka arī
jaunajā sezonā būs pozitīva statistika.
Ir pienākusi nākamā LEADER
projektu atvēršanas kārta, aicinu visus,
kam saistoša projektu iesniegšana
kultūras, sporta aktivitāšu realizācijaigatavojiet un iesniedziet projektus.
Februāris ir mēnesis, kurā pie
mums notika, jau par tradīciju kļuvusī,
tautas muzikantu saiešana, muzicēšana
un vakarēšana Rugāju tautas namā.
Nākamajā mēnesī plānojam
pieņemt budžetu, tad arī sīkāk
iztirzāsim plānotos darbus, ko darīsim
šajā gadā.
Lai gaišs un košs pavasara
gaidīšanas laiks! Uz tikšanos martā!
Sandra Kapteine
Rugāju novada domes
priekšsēdētāja

Rugāju novada domes 2019. gada 21. februāra sēdē
Ausma Duļevska
pieņemtie lēmumi
Rugāju novada domes lietvede
2019. gada 21.februārī notika Rugāju novada
domes sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: Sandra
Kapteine, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers,
Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone
Sēdē tika pieņemti četrdesmit pieci lēmumi.

nosaukumu ,,Asarīši”.
4. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3874 012 0008, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0702,
nosaukumu ,,Jomas”.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam
Ņemot vērā, ka līdz šim nav piešķirts nosaukums
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864
009 0166, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 009 0166 – 1,8 ha platībā,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864
004 0017, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0160 – 2,9222 ha platībā,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874
012 0008, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0702 – 1,7 ha platībā un
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874
012 0325, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0325 – 1,3 ha platībā, Rugāju
novada dome nolēma:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 009 0166, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0166,
nosaukumu ,,Puzuri”.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 004 0017, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0160,
nosaukumu ,,Mežakakts”.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3874 012 0325, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0325,

Par pašvaldības zemes nomu
1. Rugāju novada dome izskatīja Ā. F. iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 3874 019 0310 – 1,0 ha platībā un
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0308 – 0,6 ha platībā uz 6 gadiem lauksaimniecības
vajadzībām. Uz 11.02.2019. Ā. F. nav zemes nomas
maksas parāda, nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda. Rugāju novada dome nolēma iznomāt Ā.
F. lauksaimniecības zemes gabalu 1,0 ha platībā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0310 (kopējā platība 4,1 ha) un lauksaimniecības
zemes gabalu 0,6 ha platībā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0308 (kopējā platība
2,1 ha). Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN)
par 1 ha gadā.
2. Rugāju novada dome izskatīja J. K. iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0160 – 2,9222 ha platībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības
atrodas būve, kuras īpašnieks, saskaņā ar
Zemesgrāmatu apliecības datiem, ir J. K. Rugāju
novada dome nolēma noslēgt zemes nomas līgumu
ar J. K. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0160 – 2,9222 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas
līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā

noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro gadā.
3. Rugāju novada dome izskatīja B. K. iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0381 – 0,15 ha platībā
uz 6 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Uz
11.02.2019. B. K. nav zemes nomas maksas
parāda, nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Rugāju novada dome nolēma iznomāt B. K.
lauksaimniecības zemes gabalu 0,15 ha platībā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 012
0381 (kopējā platība 4,2 ha). Zemes nomas līgumu
slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu EUR
53,00 (bez PVN) par 1 ha gadā, bet kopējā zemes
nomas maksa nevar būt mazāka kā EUR 28,00 (bez
PVN) gadā.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja Ā. F. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-3/78 un lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 10-3/79 termiņu uz 10 gadiem. Uz
11.02.2019. Ā. F. nav zemes nomas maksas parāda,
nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/78 (par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0301 – 3,0 ha
platībā nomu) un lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-3/79 (par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 018 0213 – 2,0 ha platībā nomu)
termiņu uz 10 gadiem – no 2019. gada 19. jūnija
līdz 2029. gada 18. jūnijam. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
2. Rugāju novada dome izskatīja A. D. iesniegumu
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ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-3/101 termiņu uz 10 gadiem. Uz
11.02.2019. A. D. nav zemes nomas maksas parāda,
nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/101 (par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0658
– 4,7 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem – no
2019. gada 11. augusta līdz 2029. gada 10. augustam.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
3. Rugāju novada dome izskatīja A. G. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 43 termiņu uz 10 gadiem. Uz 08.02.2019.
A. G. nav zemes nomas maksas parāda, nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada
dome nolēma pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 43 (par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0474 – 2,0 ha platībā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0475
– 0,8 ha platībā un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0269 – 2,4 ha platībā nomu)
termiņu uz 10 gadiem – no 2019. gada 26. marta
līdz 2029. gada 25. martam. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Rugāju novada dome izskatīja A.T. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 67 termiņu uz 10 gadiem. Uz
11.02.2019. A. T. nav zemes nomas maksas parāda,
nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 67 (par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0164 – 0,9 ha platībā
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008
0420 – 2,1 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem –
no 2019. gada 20. aprīļa līdz 2029. gada 19. aprīlim.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
5. Rugāju novada dome izskatīja I. K. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-6/85 termiņu uz 10 gadiem. Uz
11.02.2019. I. K. nav zemes nomas maksas parāda,
nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-6/85 (par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0176 –
2,8558 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem – no
2019. gada 26. jūnija līdz 2029. gada 25. jūnijam.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
6. Rugāju novada dome izskatīja M. P. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 25 termiņu uz 5 gadiem. Uz 08.02.2019
M. P. nav zemes nomas maksas parāda, nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada
dome nolēma pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 25 (par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0532 – 1,1163 ha platībā un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0268 – 5,0 ha platībā nomu) termiņu uz 5 gadiem –
no 2019. gada 25. marta līdz 2024. gada 24. martam.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
7. Rugāju novada dome izskatīja A. L. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0246 – 11,01 ha platībā. Uz 11.02.2019. A.
L. nav zemes nomas maksas parāda, nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome
nolēma pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 97 (par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0246 – 11,01 ha platībā
nomu) termiņu uz 6 gadiem – no 2019. gada 18.
maija līdz 2025. gada 17. maijam. Noteikt zemes
nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha.
8. Rugāju novada dome izskatīja K. T. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
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uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3874 016 0130 – 1,80 ha platībā. Uz 11.02.2019. K.
T. nav zemes nomas maksas parāda, nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome
nolēma pagarināt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 016 0130 – 1,80 ha platībā,
nomas līguma termiņu uz 6 gadiem – no 2019. gada
18. maija līdz 2025. gada 17. maijam. Noteikt zemes
nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha.
9. Rugāju novada dome izskatīja A. S. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 6
gadiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3864 007 0122 – 4,6 ha platībā, 3864 007 0231 –
16,0 ha platībā un 3864 008 0268 – 11,7 ha platībā.
Uz 15.02.2019. A.S. nav zemes nomas maksas
parāda, nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 226
(par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864
007 0122 – 4,6 ha platībā, 3864 007 0231 – 16,0 ha
platībā un 3864 008 0268 – 11,7 ha platībā nomu)
termiņu uz 6 gadiem – no 2019. gada 16. novembra
līdz 2025. gada 15. novembrim. Noteikt zemes
nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
1.Rugāju novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 017
0063 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
3874 016 0058 – 0,60 ha platībā un zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,17 ha
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirot nosaukumu „Ceļš uz Boževas ezeru”.
Rugāju novada dome nolēma no nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 3874 017 0063 atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016
0058 – 0,60 ha platībā un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,17 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Ceļš uz Boževas ezeru”.
2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M.
S. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Alejas”
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. No nekustamā īpašuma “Alejas”, kadastra
Nr. 3874 004 0280 – 104,32 ha kopplatībā, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004
0275 – 23,13 ha platībā un 3874 004 0280 – 41,81
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirot nosaukumu „Nūtrijas”.
2.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība:
2.2.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
012 0373 – 8,26 ha platībā;
2.2.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
016 0101 – 27,48 ha platībā;
2.2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
018 0207 – 3,64 ha platībā.
3. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M.
S. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Antoni”
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
3.1. No nekustamā īpašuma “Antoni”, kadastra Nr.
3874 019 0273 – 21,9 ha kopplatībā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0273 –
15,8 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu
un piešķirot nosaukumu ,,Amaranti”.
3.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0274 mainīt zemes lietošanas mērķi no
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Ezerlejas”
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sadalīšanu.
Rugāju novada dome nolēma:
4.1. No nekustamā īpašuma “Ezerlejas”, kadastra
Nr. 3874 016 0125 – 70,1 ha kopplatībā, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006
0111 – 1,3 ha platībā, 3874 006 0287 – 2,4 ha
platībā un 3874 013 0069 – 3,1 ha platībā, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu
„Riekstroži”.
4.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība:
4.2.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
006 0112 – 2,2 ha platībā;
4.2.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
006 0113 – 0,9 ha platībā;
4.2.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
016 0125 – 19,8 ha platībā;
4.2.4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
017 0066 – 4,7 ha platībā.
5. Rugāju novada dome izskatīja T. K., A. P. un M.
P. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma
,,Liepari”, kadastra numurs 3864 007 0078 – 30,70
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0118 – 2,1 ha platībā, 3864
008 0119 – 5,4 ha platībā un 3864 008 0121 – 3,7
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirot nosaukumu „Aplīdumi”. Rugāju novada
dome nolēma no nekustamā īpašuma “Liepari”,
kadastra Nr. 3864 007 0078 – 30,70 ha kopplatībā,
atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0118 – 2,1 ha platībā, 3864 008 0119 –
5,4 ha platībā un 3864 008 0121 – 3,7 ha platībā,
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu ,,Aplīdumi”. Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0121 mainīt zemes lietošanas
mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest Assets
Latvia” pilnvarotās personas M. S. iesniegumu ar
lūgumu no nekustamā īpašuma ,,Kapulejas”, kadastra
numurs 3874 014 0010 – 51,5 ha kopplatībā, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 014
0011 – 14,0 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu
un piešķirot nosaukumu „Saulkrēsliņi”. Kā arī atļaut
sadalīt nekustamā īpašuma ,,Kapuleja”, kadastra
numurs 3874 014 0010, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 014 0010 – 37,5 ha platībā, divos
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Rugāju
novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Kapuleja”, kadastra Nr.
3874 014 0010 – 51,5 ha kopplatībā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0011 –
14,0 ha platībā izveidojot jaunu nekustamo īpašumu
un piešķirot nosaukumu „Saulkrēsliņi”.
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0011 –
14,0 ha platībā.
3. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014
0010 – 37,5 ha platībā, pievienojot jaunizveidotajam
nekustamajam
īpašumam
ar
nosaukumu
“Saulkrēsliņi” un ievērojot Rugāju novada teritorijas
plānojumu.
Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja J. L., G. O., J.
B. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma
”Dzilnas”,
kadastra
numurs
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3864 003 0004 – 94,77 ha platībā, divos zemes
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu zemes
gabalu atstāt nekustamā īpašuma “Dzilnas” sastāvā,
otro zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo
īpašumu un piešķirt nosaukumu “Ķikuti”. Rugāju
novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības
projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 003 0004 – 94,77 ha platībā,
veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot
Rugāju novada teritorijas plānojumu.
2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Edgari”, kadastra numurs 3874 004 0058,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004
0077 – 14,9 ha platībā, divos zemes gabalos ar
zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto
zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma “Edgari”
sastāvā, otru plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot
kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Āmrijas”. Rugāju novada dome nolēma atļaut
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0077 –
14,9 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
3. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Mežmaliņas 1”, kadastra numurs 3874
004 0313, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
3874 004 0313 – 11,44 ha platībā, divos zemes
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto
atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma
“Mežmaliņas 1” sastāvā, otru plānoto atdalīto zemes
gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Mežvīteņi”. Rugāju novada
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 004 0313 – 11,44 ha platībā, veidojot jaunu
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada
teritorijas plānojumu.
4. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Liepusalas”, kadastra numurs 3874 017
0013, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874
017 0013 – 10,78 ha
platībā, divos zemes
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto
atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma
“Liepusalas” sastāvā un ēkām/būvēm uz tā saglabāt
esošo adresi “Liepusalas”, Rugāju pag., Rugāju
nov., LV-4570. Otru plānoto atdalīto zemes gabalu
izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Sidrabliepiņas”. Rugāju novada
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 017 0013 – 10,78 ha platībā, veidojot jaunu
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada
teritorijas plānojumu.
5. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Lulikas”, kadastra numurs 3874 017
0050, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874
017 0050 – 16,4 ha platībā, divos zemes gabalos
ar zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto
zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma “Lulikas”
sastāvā, otru plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot
kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Afalīni”. Rugāju novada dome nolēma atļaut
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0050 –
16,4 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
6. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
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īpašuma “Krampenieki”, kadastra numurs 3874
019 0001, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0001 – 78,2 ha platībā, divos zemes
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto
atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma
“Krampenieki” sastāvā un ēkām/būvēm uz tā
saglabāt esošo adresi “Krampenieki”, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV-4570. Otru plānoto atdalīto zemes
gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Skārteļi”. Rugāju novada
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0001 – 78,2 ha platībā, veidojot jaunu
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada
teritorijas plānojumu.
7. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI
Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas M. S.
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Silovi”, kadastra numurs 3874 019 0030,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0030 – 64,99 ha platībā, četros zemes gabalos ar
zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto
zemes gabalu atstāt nekustamā īpašuma “Silovi”
sastāvā. Otru plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot
kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Žeivenieki” un ēkām/būvēm uz tā saglabāt esošo
adresi “Žeivenieki”, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570. Trešo plānoto atdalīto zemes gabalu
izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Tītiņi”. Ceturto plānoto atdalīto zemes
gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Dadzīši”. Rugāju novada
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0030 – 64,99 ha platībā, veidojot jaunu
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada
teritorijas plānojumu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “Lauku
zemju inženieri” sertificētas zemes ierīkotājas
iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ezerāji”,
Rugāju novada Rugāju pagastā, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3874 016 0396 un 3874 016
0397.
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt
SIA “Lauku zemju inženieri”, reģistrācijas Nr.
42403015321, sertificētas zemes ierīkotājas
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Ezerāji” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 3874 016 0396 un 3874 016 0397,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
Par uzturēšanās izmaksu segšanu
Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā
“Rugāji” EUR 147.74 (viens simts četrdesmit
septiņi euro un 74 centi) mēnesī no Rugāju novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”.
Par komunālo maksājumu parāda daļēju
dzēšanu
Rugāju
novada
dome
izskatīja
nodokļu
administratores Zigrīdas Ančas iesniegumu ar
lūgumu daļēji dzēst parādu par komunālajiem
pakalpojumiem. Veicot apsekošanu 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. 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
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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, Rugāju novada dome nolēma
dzēst komunālo pakalpojumu parāda daļu EUR
199,37 (viens simts deviņdesmit deviņi euro un 37
centi) adresē: Kļavu iela 3, Benislava, Lazdukalna
pagasts, Rugāju novads.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanu
Nekustamais īpašums „Lauciņi”, kadastra Nr. 3864
008 0244 – 9,12 ha platībā, sastāv no vie-nas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0244,
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, pieder Rugāju
novada pašvaldībai. Īpašums nav nepieciešams
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai
un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta
līdzekļus, lietderīgi būtu īpašumu atsavināt.
Rugāju novada dome nolēma sagatavot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lauciņi” ar
kadastra numuru 3864 008 0244 – 9,12 ha platībā,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas
novērtēšanas komisijai, ņemot vērā sertificēta
eksperta sagatavoto atzinumu, veikt nekustamajam
īpašumam „Lauciņi” novērtēšanu.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Rugāju novada dome 2019. gada 17. janvārī
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Aplīši” ar kadastra numuru 3864 008 0303 – 8,13
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna
pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no diviem
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 3864
008 0160 – 6,23 ha platībā un 3864 008 0109 –
1,9 ha platībā. Saskaņā ar Pašvaldības mantas
novērtēšanas komisijas sēdi “Par nosacītās cenas
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Aplīši””,
komisija noteica nosacīto cenu – EUR 10 779,97
(desmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi
euro un 97 centi).
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Aplīši” ar
kadastra numuru 3864 008 0303 – 8,13 ha platībā,
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par
labu A. A.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Aplīši” nosacīto
cenu EUR 10 779,97 (desmit tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit deviņi euro un 97 centi).
3. Noteikt, ka līguma slēgšanas dienā A. A. veic
nodrošinājuma iemaksu 10% apmērā no nosacītās
cenas EUR 1 078,00 (viens tūkstotis septiņdesmit
astoņi euro un 00 centi) apmērā.
Par 2019. gada 17. janvāra lēmuma Nr. 16
(protokols Nr. 1, 16.§) 1., 2., 5. un 7. punkta
atcelšanu
2019. gada 17. janvārī Rugāju novada dome pieņēma
lēmumu, kurā atzina par nepieciešamību vienpusēji
izbeigt 20 zemes nomas līgumus ar 11 personām,
kā arī uzsākt nenomaksātās nomas maksas parāda
piedziņu. Ņemot vērā, ka piecas personas ir pilnībā
dzēsušas savus nomas parādus Rugāju novada
dome nolēma atcelt 2019. gada 17. janvāra lēmuma
Nr. 16 1., 2., 5., 6. un 7. punktus.
Par nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
1. Rugāju novada dome ir saņēmusi vairāku personu
iesniegumus ar lūgumu piešķirt nomā zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2,7270
ha platībā. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala nomu
ir pieteikušies vairāki pretendenti, Rugāju novada
dome rīko nomas tiesību izsoli. Rugāju novada
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dome nolēma izsolīt nomas tiesības uz Rugāju
novada domei piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 006 0191, kas atrodas Lazdukalna
pagastā, Rugāju novadā – 2,7270 ha kopplatībā
(zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 006 0191 nomas tiesību izsoles noteikumus.
2. Rugāju novada dome ir saņēmusi vairāku personu
iesniegumus ar lūgumu piešķirt nomā zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0619 – 0,6 ha
platībā. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala nomu ir
pieteikušies vairāki pretendenti, Rugāju novada
dome rīko nomas tiesību izsoli. Rugāju novada
dome nolēma izsolīt nomas tiesības uz Rugāju
novada domei piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0619, kas atrodas Rugāju
pagastā, Rugāju novadā – 0,6 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Apstiprināt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012
0619 nomas tiesību izsoles noteikumus.
Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
Rugāju novada dome izskatīja biedrības “VISION”
iesniegumu ar lūgumu piešķirt Rugāju Jauniešu
iniciatīvu - interešu centra telpas, adrese: Kurmenes
iela 97, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem. Biedrībai
“Vision” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss sekojošās darbības jomās: labdarība,
pilsoniskas sabiedrības attīstība, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu,
sociālās labklājības celšana. Rugāju novada dome
nolēma piešķirt biedrībai “Vision”, reģistrācijas
numurs 42403031294, pašvaldībai piederošo telpu
ar adresi: Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu
centra telpas, Kurmenes iela 97, Rugāji, Rugāju
pagasts, Rugāju novads, bezatlīdzības lietošanā.
Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada
bāriņtiesas locekles Daigas Morozas iesniegumu
ar lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekļa
pienākumu pildīšanas. Rugāju novada dome
nolēma atbrīvot Rugāju novada bāriņtiesas locekli
Daigu Morozu no bāriņtiesas locekļa pienākumu
pildīšanas no 2019. gada 28. februāra.
Par noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
1.Apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus
„Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23.
septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada
pašvaldībā””’.
2.Apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus
“Grozījums Rugāju novada domes 2018. gada 11.
oktobra noteikumos Nr. 5/2018 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju
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novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs””.
3. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 “Par
pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu
Rugāju novadā”.
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalījumu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt
mērķdotāciju sadalījumu Rugāju novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika
periodam no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. augustam.
Par mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalījumu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt
mērķdotācijas
sadalījumu
Rugāju
novada
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām laika periodam no 2019.
gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim:
Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu
un mācību literatūras iegādei
Rugāju novada dome ir saņēmusi Izglītības un
zinātnes ministrijas vēstuli “Par valsts budžeta
finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei 2019. gadā”. Rugāju novada
pašvaldībai proporcionāli izglītojamo skaitam
izglītības iestādēs pēc Valsts izglītības informācijas
sistēmas datiem 01.09.2018. aprēķinātais kopējais
finansējums ir EUR 4 794. Izglītības pārvalde ir
aprēķinājusi finansējumu pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm: Rugāju novada vidusskolai –
EUR 3 393, Rugāju novada Eglaines pamatskolai
– EUR 1 401. Rugāju novada dome nolēma
apstiprināt valsts budžeta finansējuma mācību
līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019. gadā
Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēm sadalījumu.
Par valsts budžeta dotācijas Rugāju novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 2.,
3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā
sadalījumu
Rugāju novada pašvaldība ir aprēķinājusi pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases
skolēnu ēdināšanai 2019. gadā nepieciešamo valsts
budžeta līdzekļu apmēru, kas ir EUR 17 771, ņemot
vērā, ka skolēnu skaits izglītības iestādēs pēc Valsts
izglītības informācijas sistēmas datiem 01.01.2019.
ir 74 (1. klasē – 13, 2., 3. un 4. klasē – 61). Rugāju
novada dome nolēma apstiprināt valsts budžeta
dotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu

Sociālā dienesta klientu ievērībai
Atgādinām, ka, lai saņemtu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu,
sociālajā dienestā vismaz 1 reizi gadā jāiesniedz
arī bankas konta vai pasta konta izdruka par
pēdējiem 3 mēnešiem.
Tāpat, atgādinām, ka piešķirto naudas pabalstu
izmaksa notiek 2 reizes mēnesī. Katra mēneša
15.datumā un katra mēneša pēdējā darba dienā.
Sociālais dienests informē, ka 2019.gadā ES atbalsta

pakas var saņemt visas trūcīgās personas (ģimenes),
kā arī maznodrošinātas personas (ģimenes), kuru
ienākumu līmenis nepārsniedz 242,00 eiro uz
vienu personu.
2019.gadā katram ES atbalsta paku saņēmējam par
3 mēnešu periodu pienākas ne tikai 2 pārtikas pakas,
bet arī 1 higiēnas paka. Rugāju novada Sociālajā
dienestā uzrādot izziņu (oriģinālu) par trūcīgas vai
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu ES
atbalsta pakas iespējams saņemt katru darba
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ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu.
Par izmaksām 2019. gada mēnesī par vienu
izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā
pēc iepriekšējā, t.i., 2018. gada, naudas plūsmas
uzskaitītie izdevumi Rugāju novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs ir šādi: EUR 128
188 – Rugāju novada Eglaines pamatskolā un
EUR 196 857 – Rugāju novada vidusskolā. Valsts
izglītības informācijas sistēmā 2019. gada 1. janvārī
reģistrēto audzēkņu skaits Rugāju novada Eglaines
pamatskolā ir 82 un Rugāju novada vidusskolā –
218. Līdz ar to aprēķinātās izmaksas saimnieciskajā
gadā par vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs ir: Rugāju novada Eglaines
pamatskolā – EUR 154.38 (viens simts piecdesmit
četri euro, 38 centi), Rugāju novada vidusskolā
– EUR 95.48 (deviņdesmit pieci euro, 48 centi).
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt izmaksas
2019. gada mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Par pašvaldības papildus finansējuma
piešķiršanu Rugāju sporta centram
Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju sporta
centra vēstuli ar lūgumu piešķirt pašvaldības
finansējumu 2019. gadā sporta treneru darba
apmaksai par diviem periodiem: no 01.02.2019.
līdz 31.08.2019. – EUR 582 un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 140.22
mēnesī (0.820 darba likmes), no 01.09.2019.
līdz 31.12.2019. – EUR 784.95 un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 189.09
mēnesī (1.105 darba likmes). Papildu finansējuma
nepieciešamība Rugāju sporta centrā radusies
saistībā Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.
gadam piešķirto mazāka apmēra finansējumu un
ar audzēkņu skaita palielinājumu, mācību procesa
pēctecības nodrošināšanai 2018./2019. mācību gadā
izveidojot nepieciešamo audzēkņu grupu SMP-1.
Audzēkņu skaits Rugāju sporta centrā palielinājies
par 11 salīdzinājumā ar 2016./2017. mācību gadu.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju
sporta centra treneru darba algām papildu
finansējumu no 2019. gada 1. februāra līdz 2019.
gada 31. decembrim – EUR 8 952.26 (astoņi
tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro, 26 centi),
ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas EUR 1 737.90 (viens tūkstotis septiņi
simti trīsdesmit septiņi euro, 90 centi).
Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var
iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi 2019
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

dienu no 9.00-13.00, izņemot piektdienas.
ES atbalsta pakas izsniedz tikai par spēkā esošas
izziņas periodu.
ES atbalsta pakas var saņemt arī cita novada paku
izdales vietās, uzrādot izziņas oriģinālu par piešķirto
statusu.
Atbildīgā par paku izdali Rugājos - Sanita
Galkina, mob.nr. 28721482, Benislavā – Anita
Gavare, mob.nr.26695251 .
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Informācija sociālajos
jautājumos
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2019.gada 1.janvāra
līdz 31.janvārim:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai)EUR 178,28
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām
un maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – EUR 815,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 663,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 50,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem)– EUR 160,79
Bēru pabalsti – EUR 450,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pārējie pabalsti – EUR 2171,91;tajā skaitā:
pabalsts jubilāriem – EUR 60,00;
pabalsts ēdināšanai – EUR 1975,19;
pabalsts pēc ieslodzījuma – EUR 30,00;
apbedīšanas pakalpojumi – EUR 106,72
Trūcīgas ģimenes statuss – 7 ģimenēm; trūcīgas personas statuss
– 11 personām; maznodrošinātas ģimenes statuss – 6 ģimenēm;
maznodrošinātas personas statuss – 12 personām; GMI pabalsts
– 1 personai; 1 ģimenei; ārstēšanās pabalsts – 27 personām;
bērna piedzimšanas pabalsts – 1 personai; apbedīšanas pabalsts
– 5 personām; piešķirts dzīvokļa pabalsts– 9 personām; piešķirts
pabalsts mājokļa remontam – 5 personām; piešķirts pabalsts
briļļu iegādei bērnam – 2 personām; nepieciešams piešķirt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus – 5 personām; piešķirts sociālās
rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām personām - 4
personām; piešķirts pabalsts nozīmīga dzīves jubilejā – 3 personām;
piešķirts pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kuri turpina mācīties – 4 personām; piešķirts
pabalsts atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes – 1 personai;
piešķirts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus SAC „Rugāji”
– 2 personām; piešķirts sociālās aprūpes mājās pakalpojums un
gultasvieta dzīvoklī – 1 personai; piešķirts ēdināšanas pabalsts
profesionālās izglītības iestādē – 3 personām.

Notikusi diskusija par
mītiem un patiesību
publisku personu
radītiem konkurences
kropļojumiem tūrisma
un viesmīlības jomā

visas funkcijas būtu jānodod privātajam
sektoram, pašvaldību pārvēršot par
nodokļu ieņēmumu dalītāju privātajiem
uzņēmumiem (tie veiktu līdzšinējās
pašvaldību funkcijas) un sociālajiem
pabalstiem. Pašvaldība savā teritorijā drīkst
papildināt valstī noteikto sabiedrisko jomu
sarakstu, jo tai ir brīvprātīgās iniciatīvas
tiesības savā teritorijā. Šādas brīvprātīgās
iniciatīvas pēc satura un apjoma atšķirīgās
teritorijās mēdz būt dažādas,” problēmu
kopumā vērtē LPS vecākais padomnieks
Māris Pūķis, par piemēru minot privātās
un pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes: privātie bērnudārzi nevar
pieprasīt slēgt pašvaldības bērnudārzus,
lai neveidotu tiem konkurenci. “Privātās
slimnīcas nevar prasīt valsts un pašvaldību
slimnīcu slēgšanu. Privātie nevar prasīt
visus ceļus pārvērst par privātiem maksas
ceļiem. Tūrisma jomā jāveicina nevis
konfrontācija, bet sinerģija. Pašvaldību
darbības palielina pieprasījumu pēc
privātajiem pakalpojumiem.”
Svarīgi uzsvērt, ka pašvaldības
tūrisma jomā bieži iesaistās tad, kad
neviens privātais uzņēmējs nav izrādījis
iniciatīvu. Tādējādi saglābti vairāki
kultūrvēsturiski objekti, piemēram, pilis
un muižas, un pašvaldības ir veidojušas
infrastruktūru, kas palīdz tālāk attīstīties

“Pašvaldībām ir svarīgs
iedzīvotājs, uzņēmējs,
kā arī apmeklētājs un
jābūt sinerģijai starp
šiem spēkiem”.
vietējam uzņēmējam. Šādu viedokli
Preiļos vairākkārt uzsvēra arī pašvaldības
un to iestādes, kas darbojas tūrisma
jomā. Prezentācijas un diskusijas par
pašvaldību realizēto projektu ietekmi uz
ekonomisko aktivitāti to teritorijās sniedza
Latgales Mākslas un amatniecības centra
vadītāja Ilze Griezāne, Lūznavas muižas
vadītāja Iveta Balčune, Ludzas novada
Tūrisma informācijas centra vadītāja Līga
Kondrāte, Rēzeknes Tūrisma attīstības
centra vadītāja Jeļena Kijaško, Krāslavas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
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Viktors Moisejs, Krāslavas Tūrisma
informācijas centra vadītāja Tatjana
Kozačuka un Preiļu muižas kompleksa
un parka attīstības koncepcijas vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova.
Savukārt LPS padomniece
uzņēmējdarbības jomā Andra Feldmane
seminārā, runājot par drošību un
ekonomisko aspektu un tā ietekmi uz
Latgales reģionu kā ES ārējo robežu,
uzsvēra, ka pašvaldībām ir svarīgs
iedzīvotājs, uzņēmējs, kā arī apmeklētājs
un jābūt sinerģijai starp šiem spēkiem.
Sākot ar 2007. gadu, publiskās investīcijas
ar kultūras un tūrisma jomu saistītās
aktivitātēs veido 240 122 835 eiro. “Tā nav
maza summa, un pavisam noteikti varam
uzdot jautājumu, kāpēc viesu mājas nav
apmierinātas un kāpēc nav pietiekami liels
pieprasījums pēc viņu pakalpojumiem.
Problēmas cēlonis nav pašvaldības
ieguldījumi publisku pludmaļu sakārtošanā
vai renovētā Lūznavas muižā ar parku,
kurā notiek koncerti, bet gan tajā faktā,
ka tūristu skaits nav pietiekams, jo vietējo
iedzīvotāju maksātspēja nedod iespēju
izmantot viesu mājas pakalpojumus visu
gadu (Latgales reģionā vidējā neto alga ir
534 eiro, un Latvijā vidējā neto alga ir 744
eiro), kas būtiski ierobežo vietējā tūrisma
attīstību. Eiropas Savienības t.s. vecajās
dalībvalstīs tieši vietējais tūrisms uztur šīs
lauku viesu mājas. Tāpat nākamā atziņa
ir nodokļu slogs, kas ir pārāk augsts. Par
to liecina fakts, ka viesu māja laukos, lai
samaksātu PVN, ņem bankā īstermiņa
aizdevumu.”
A. Feldmane uzsvēra, ka būtisks
aspekts ir arī komercbanku piesardzība
uzņēmēju kreditēšanā reģionos, bet valsts
attīstības finanšu institūcija “Altum”
pieprasa dubultu nodrošinājumu viesu
māju projektiem, jo saskata pārāk augstu
risku saistībā ar sezonalitāti. “Diskusijā
vairākas reizes izskanēja skeptiska frāze,
ka reti kurš tūrists izbrauc no Rīgas vairāk
nekā 100 kilometrus, un tas nozīmē, ka,
piemēram, Latgales potenciāls vispār
netiek pilnvērtīgi izmantots. Savukārt,
lai piesaistītu ārvalstu tūristus, ir jābūt
ievērotiem standartiem, kas nemaz tik
daudz neprasa – tikai baltu gultas veļu un
siltas brokastis, kas daudzās viesu mājās
nav pieejamas,” noslēgumā piebilda LPS
padomniece.

13. februārī Preiļos norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) un Latgales plānošanas reģiona organizēts seminārs,
kas bija veltīts diskusijai par pašvaldību un privātā sektora
konkurenci tūrisma un viesmīlības nozarē. Pasākumā piedalījās
pašvaldību pārstāvji, tūrisma jomas speciālisti (“Lauku
ceļotājs”), valsts iestādes un institūcijas (Valsts kontrole (VK)
un Konkurences padome (KP)) un tūrisma jomas uzņēmēji.
Diskusiju seminārā atklājās uzraugošo institūciju, proti, VK un
KP, vēlme stingrāk kontrolēt pašvaldību iestādes un uzņēmumus,
kuri veic saimniecisko darbību vai komercdarbību. Var piekrist,
ka konkurence ir veicināma un ir attīstības virzītājspēks. Nevar
piekrist, ka ar labiem nodomiem tiktu īstenotas nekompetentas
vai pat kaitīgas darbības.
“VK savā prezentācijā minēja, ka pašvaldība nevar pelnīt,
tomēr jāatceras, ka pašvaldībai ir jārūpējas par visiem iedzīvotājiem
un jādomā par sabiedrību kopumā. Jāsaprot, ka ir publiskā sektora
ekonomika un atsevišķos sektoros ir publiskā sektora dominance. Daļa
sabiedrības kopā ar šīm valsts institūcijām maldīgi domā, ka gandrīz

Foto: no www.lpr.lv

Informācija: www.lps.lv
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Apstiprināti pieci, Rugāju novada pašvaldības
iesniegtie, meliorācijas sistēmas novadgrāvju
atjaunošanas projektu pieteikumi
Būvdarbos paredzēts
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2018.gada 18.oktobra līdz 2018.gada
22.novembrim izsludināja projektu
iesniegumu pieņemšanu pasākuma
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākumā
“Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības
infrastruktūras
attīstībā”. Apakšpasākuma mērķis ir
uzlabot infrastruktūru, kas attiecas
uz lauksaimniecības attīstību, meža
ražības paaugstināšanu, audzes
veselības un kokmateriālu kvalitātes
uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot
meža
ilgtermiņa
ieguldījumu
globālajā oglekļa apritē, uzturot
bioloģisko
daudzveidību
un
nodrošinot
klimata
pārmaiņu
mazināšanu, kā arī lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
nozares
konkurētspējas
paaugstināšanu.
Viena
no
atbalstāmajām
aktivitātēm ir meliorācijas sistēmu
pārbūve un atjaunošana, tai skaitā
pārbūvētajam vai atjaunotajam
meliorācijas objektam pieguļošo
ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez
seguma).
Informējam, ka ir apstiprināti
visi pieci, Rugāju novada pašvaldības
iesniegtie, meliorācijas sistēmas
novadgrāvju atjaunošanas projektu
pieteikumi. Pašreiz norsinās darbs pie
iepirkuma izsludināšanas par tehnisko
projektu izstrādi, savukārt pēc tam
tiks izsludināts iepirkums būvniecības
darbiem. Pēc iepirkumu procedūru
noslēgšanās sāksies būvniecības darbi,
kuri ilgs apmēram divus gadus. Visu
piecu projektu kopējās izmaksas ir
360 508,34 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas ir 300 000,00 EUR, 90% no
attiecināmajām izmaksām ir ELFLA
atbalsts 270 000,00 EUR apmērā un
pašvaldības līdzfinansējums 90 508,34
EUR, ko veido 10% no attiecināmajām
izmaksām un pārējiem izdevumiem,
kas ir neattiecināmās izmaksas šajā
projektā (pēc iepirkumu procedūras
pabeigšanas projekta finansēšanas
summas var tikt precizētas).
Meliorācijas sistēmu sakārtošana
nodrošinās lieko ūdeņu savākšanu,
kā rezultātā būs iespēja savlaicīgi
apstrādāt tīrumus un iegūt ražu.
Projekta ietekme uz vidi ir pozitīva
un meliorācijas sistēmas atjaunošanas
darbi neradīs zaudējumus dabai un
neatstās kaitīgu ietekmi uz apkārtējo
vidi. Atjaunojot meliorācijas sistēmu
tiks uzlabota infrastruktūra, kas
attiecas un lauksaimniecības attīstību
un meža ražības paaugstināšanu, kā
arī tiks novērsti pavasara palu un
avārijas risku draudi autoceļiem un
pieguļošajām platībām.

Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Baldonēs
Būves tehniskās apsekošanas
atzinumā teikts, ka novērtējot
pašvaldības nozīmes un koplietošanas
grāvju meliorācijas sistēmu, tika
secināts, ka pavasara plūdu laikā
esošā sistēma nespēj novadīt esošo
ūdens daudzumu un rada draudus
appludināt pieguļošās
platības.
Grāvja piesērējums ir vidēji 30-60
cm. Tāpat novērots, ka caurtekas,

Atjaunojot meliorācijas
sistēmu tiks uzlabota
infrastruktūra, kas
attiecas un
lauksaimniecības
attīstību un meža ražības
paaugstināšanu, kā
arī tiks novērsti pavasara
palu un avārijas
risku draudi autoceļiem
un pieguļošajām
platībām.

neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo
izvēlētais diametrs ir pārāk liels, līdz
ar to virs caurtekas ir nepietiekams
ceļa klātnes biezums. Drenu kolektoru
gali vietumis atrodas zem esošās
grāvja gultnes dibena vai aizauguši
ar bieziem krūmiem un kokiem. Liela
diametra drenu iztekas ir piesērējušas.
Kopējā nosusināmā platība aptuveni
580,3 ha. Atjaunojamajam posmam
pieguloši 16 zemes gabali. Būvdarbos
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes
koplietošanas
grāvjus,
atjaunot
caurteku, izbūvēt 2.gab. braslus,
atjaunot drenu sistēmu iztekas,
ierīkot virszemes noteces, veikt
sedimentācijas baseina izbūvi.
Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Kozupē

zem autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene,
iebūves dziļums ir par seklu, caurtekas
ieteka uguns ietekmē ir nedaudz
kususi. Drenu kolektoru gali vietumis
atrodas zem esošās grāvja gultnes
dibena vai aizauguši ar bieziem
krūmiem un kokiem. Liela diametra
drenu iztekas ir piesērējušas. Kopējā
nosusināmā platība aptuveni 250,
00 ha. Atjaunojamajam posmam
pieguloši 22 zemes gabali. Būvdarbos
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes
koplietošanas
grāvjus,
atjaunot
caurtekas, atjaunot caurtekām gala
sienas, atjaunot kājnieku laipu,
atjaunot drenu sistēmu iztekas,
ierīkot virszemes noteces, veikt
sedimentācijas baseina izbūvi.

Pēc apsekošanas secināts, ka
meliorācijas sistēma pavasara palu
laikā nespēj novadīt ūdens daudzumu,
kas ik gadu appludina pieguļošās
platības. Grāvis piesērējis vidēji no
20-90 cm. Caurtekai nr.2 konstatēts
kritisks tehniskais stāvoklis – tās
grodi savienojumu vietās nobīdījušies
vairāk nekā 15 cm, kas radījis ceļa
izskalojumus, caurteka piesērējusi
vidēji 70%, gala sienas nobrukušas.
Drenu kolektoru un liela diametra
drenu
kolektoru
iztekas
gali
vietumis atrodas zem esošās grāvja
gultnes. Grāvja gultni un krastus
izbradājuši liellopi – tā rezultātā
ūdens plūsma grāvī ir ierobežota.
Kopējā nosusināmā platība aptuveni
263,7 ha. Atjaunojamajam posmam
pieguloši 7 zemes gabali. Būvdarbos
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes
koplietošanas
grāvjus,
atjaunot
caurteku, atjaunot drenu sistēmu
iztekas, atjaunot 2.gab. lielu drenu
kolektoru iztekas, ierīkot virszemes
noteces, veikt sedimentācijas baseina
izbūvi.

Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Rugājos

Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Kaņepienē

Pašvaldības
nozīmes
un
koplietošanas grāvja un meliorācijas
sistēma, pavasara palu laikā un bebru
darbības rezultātā, nespēj novadīt
ūdens daudzumu, kas vairākus gadus
ir radījis avārijas un draudu situāciju,
appludinot
pieguļošās
platības.
Konstatēts, ka grāvis piesērējis no
20-80cm. Caurtekas, zem autoceļa
P47 Balvi-Kapūne, gala sienu
nostiprinājumi ir sagruvuši. Savukārt,
otras caurtekas tehniskais stāvoklis

Pašvaldības
nozīmes
un
koplietošanas grāvja un meliorācijas
sistēma, pavasara palu laikā un
būtiskas bebru darbības rezultātā,
nespēj novadīt ūdens daudzumu,
kas vairākus gadus ir radījis avārijas
un draudu situāciju, appludinot
pieguļošās platības. Grāvis piesērējis
vidēji no 20-70 cm. Caurteka nr.2 ir
sliktā stāvoklī, tās grodi ir izbīdījušies
no savstarpējās saduršuves vidēji par
15 cm, ceļa virsma ir noskalota.

novākt apaugumu,
atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības
nozīmes koplietošanas
grāvjus, atjaunot
caurtekas, atjaunot
caurtekām gala
sienas, atjaunot kājnieku
laipu, atjaunot drenu
sistēmu
iztekas, ierīkot virszemes
noteces, veikt
sedimentācijas baseina
izbūvi.

Savukārt caurteka nr.4 neatbilst
normatīvo aktu prasībām – tās grodi
ir nostaigājuši par vairāk kā 20 cm,
kas rada potenciālus draudus ceļa
klātnei izskaloties. Drenu kolektoru
gali vietumis atrodas zem esošās
grāvja gultnes dibena vai aizauguši
ar bieziem krūmiem un kokiem.
Kopējā nosusināmā platība aptuveni
482,2 ha. Atjaunojamajam posmam
pieguloši 32 zemes gabali. Būvdarbos
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes
koplietošanas
grāvjus,
atjaunot
caurtekas, atjaunot kājinieku laipas,
izbūvēt braslu, atjaunot drenu sistēmu
iztekas, ierīkot virszemes noteces,
veikt sedimentācijas baseina izbūvi.
Meliorācijas sistēmu sakārtošana
posmā Lazdukalna
pagasts – Rugāju pagasts
(Žeivinieki – Polokori)
Novērtējot pašvaldības nozīmes
un koplietošanas grāvju meliorācijas
sistēmu secināts, ka, pavasara palu
laikā un bebru darbības rezultātā,
nespēj novadīt ūdens daudzumu, kas
vairākus gadus ir radījis avārijas un
draudu situāciju, appludinot pieguļošās
platības. Grāvis piesērējis vidēji 30
- 60 cm. Caurteka nr.2, zem vecās
dzelzceļa līnijas, ir sliktā tehniskā
stāvoklī – grodi nobīdījušies par 20
cm, betona siena ir izgāzusies. Drenu
kolektoru gali vietumis atrodas zem
esošās grāvja gultnes dibena. Liela
diametra kolektora izteka nostiprināta
ar gala sienu – tā ir sagruvusi.
Kopējā nosusināmā platība aptuveni
698,5 ha. Atjaunojamajam posmam
pieguloši 29 zemes gabali. Būvdarbos
paredzēts novākt apaugumu, atcelmot
trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes
koplietošanas
grāvjus,
atjaunot
caurtekas, atjaunot kājinieku laipas,
atjaunot drenu sistēmu iztekas,
atjaunot drenu kolektora iztekas,
ierīkot virszemes noteces, veikt
sedimentācijas baseina izbūvi.
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Foto: no personīgā arhīva

Metodiskā diena Rugāju novada vidusskolā
Iveta Arelkeviča
Rugāju novada vidusskolas direktore
„Iedvesmot izaugsmei”

2019. gada 6. februārī Rugāju novada vidusskolā
viesojās 135 skolotāji no Lubānas, Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 24
izglītības iestādēm, lai gūtu iedvesmu jaunai
pieejai mācību procesā, ko piedāvā projekts
„Kompetenču pieeja mācību saturā” („Skola
2030”).
Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka
pamatskolas, Baltinavas vidusskolas, Rekavas
vidusskolas,
Balvu
pamatskolas,
Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas,
Viļakas Valsts ģimnāzijas, Viduču pamatskolas,
Tilžas vidusskolas, Tilžas internātpamatskolas,
Viļakas pamatskolas, Žīguru pamatskolas, Rekavas
vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas,
Stacijas pamatskolas, Lubānas pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķīši”, Balvu PII „Pīlādzītis”, Balvu PII
„Sienāzītis”, Bērzkalnes PII, Kubulu PII „Ieviņa”,
Medņevas PII „Pasaciņa”, Viļakas PII un Tilžas
PII skolotājus uzrunāja Rugāju novada vidusskolas
direktore Iveta Arelkeviča un domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine, ar muzikālu priekšnesumu sveica
skolotājas Velgas Smoļakas audzēkņi.
Skolotājiem bija iespēja gūt iedvesmu
apmeklējot integrētās rotaļnodarbības pirmsskolā:
PII grupā „Bitītes” (1,5 - 3 g.v) kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā jomā: “Lelles kleitiņa” (vadīja

Sk. Astrīda Piļka); PII grupā
„Mārītes” (3 - 4 g.v) valodu
jomā, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā
jomā: “Kā es šodien jūtos?”
(Sk. Inga Šubeniece); PII
grupā „Knariņi” (6 g.v)
matemātikas,
sociālajā
un pilsoniskajā, valodas
un
tehnoloģiju
jomā
“Matemātisko
prasmju
pielietošana
praktiskās
situācijās” (Sk. Rita Pipure).
Ļoti
liels
interesentu
skaits – aptuveni 60 –
vēroja instrumentu pulciņa
nodarbību
“Muzikālā
pasaka - Namiņš’’, ko vadīja
skolotāja Sanita Anckina.
Pamatskolas un vidusskolas posmā pieredzi varēja
gūt apmeklējot vizuālās mākslas stundu 2.klasē
„Kaligrāfija - Burtu māksla” (sk. Iveta Useniece);
latviešu valodu 3.klasē. “Vārdšķiras” (sk. Agita
Kukurāne); matemātiku 4.klasē. “Daļas” (sk.
Velta Kadakovska); sportu 5.klasē „Kustību
rotaļas” (sk. Ainārs Dokāns); matemātiku 6.klasē
„Proporcijas”(sk. Anita Stalidzāne); latviešu
valodu 7.klasē „Vizuālais domraksts” - praktiskā
nodarbība (sk. Sanita Ciukora); sociālās zinības
8.klasē “Cilvēktiesības” (sk. Lolita Krēbse); fiziku
9.klasē „Spiediens” (sk. Jānis Ikstens); krievu
valodu 11.klasē ”Māja vai dzīvoklis?” (sk. Natālija
Garā); ķīmiju 11.klasē „Fosfora savienojumi.
Minerālmēslojums” (sk. Velta Učelniece); Latvijas
un pasaules vēsturi 12.klasē “Baltijas valstis
starptautiskajās attiecībās 20.-30.gados” (sk. Anita
Stepanova). Dažas no vērotāju atsauksmēm pēc
stundām un pirmsskolas nodarbībām: pārdomāta,
veiksmīgi „uzbūvēta” stunda, kurā skolēni paši
mācās un māca savus klasesbiedrus. Arī man viss
kļuva pilnīgi skaidrs; skolotājs lieto daudzveidīgas
metodes, demonstrējumu, video, eksperimentu un
darbu grupās; skolotājas pozitīvisms un uzslavas
motivē skolēnus darbam. Nemitīga atgriezeniskā
saite stundā; ļoti jauka atmosfēra, bērni čakli

strādāja, skolotāja iedrošināja bērnus darboties;
paldies par iespēju stundas laikā pabūt tik daudzu
ģimeņu Ziemassvētkos! Paldies par ideju!; laba
integrācija sporta aktivitātēm ar citām mācību
stundām – matemātiku; stundā brīva atmosfēra,
skaidri formulēti uzdevumi, sasniedzamais rezultāts;
skolēni piedalās gan sava, gan citu darbu vērtēšanā.
Skolotāja redz katru bērnu utt.
Lielu interesi guva arī skolotāju piedāvātās
meistarklases: „Nemateriālā kultūras mantojuma
popularizēšanas iespējas mūzikas stundās un interešu
izglītības nodarbībās” (vadīja sk. Velga Smoļaka);
„Digitālie rīki klasvadībā, mācību platformas
ClassDojo izmantošana” (sk. Ingūna Andersone)
un „Pedagoga loma kompetencēs balstītas pieejas
nodrošināšanā audzināšanas darbā. (Kvalitatīvas
pedagoģijas principi)” (sk.Rita Pipure). Klausītāju
atsauksmes: ļoti profesionāla, iedvesmojoša,
kompetenta lekcija; labs atgādinājums skolotājiem,
kādam jābūt pedagogam; skolotāja ļoti mērķtiecīgi
izvēlas digitālos rīkus, kurus izmantot darbā, tie ir
vērsti uz pozitīvā novērtēšanu, skolēnu motivāciju.
Katra rīka lietošana ir metodiski pamatota; paldies
par iedvesmu, radošumu, izdomu un milzīgo
ieguldīto darbu, saglabājot novada kultūras
mantojumu. Pieredze, kas ir „špikošanas” vērta!
Ir gandarījums par cilvēku un komandu, kuri
spēj uzdrošināties savu laiku veltīt sava novada
nemateriālā mantojuma popularizēšanā. Uzskatāmi,
pārliecinoši un aizraujoši!
Ciemiņi atzinīgi vērtēja arī skolas aprīkojumu
ar tehnoloģijām un mācību līdzekļiem, kā
pilnveidē nozīmīga loma ir pašvaldības un projektu
finansējumam. Viesi izmēģināja arī Ekoskolas un
atbildīgas ēšanas principus skolas ēdnīcā un atzinīgi
novērtēja pavāru darbu un garšīgās pusdienas.
Dienas noslēgumā klātesošos uzrunāja projekta
„Skola 2030” eksperte, Gulbenes 2. vidusskolas
direktore Edīte Kanaviņa. Viņa pastāstīja par pieejas
maiņu izglītībā, par to, ka uzsvars tiek likts nevis
uz to, KO mācīt, bet – KĀ mācīt, par to, ka skolas
jau šodien var mācīties, gūstot labāko pieredzi no
saviem un citu skolu kolēģiem, par to, ka jaunā
satura ieviešanā būs jāsadarbojas ar kolēģiem, ar
institūcijām, ar vecākiem.

Global Services”, bet
Elgars
mērķtiecīgi
devās uz Latvijas
Valsts Robežsardzes
aviācijas
daļu
pierobežā. Atzinīgi
šo dienu novērtēja
arī
Ritvars,
kas
klātienē bija kopā
ar
mūsu
skolas
absolventu, tehniskā
nodrošinājuma
nodaļas
vadītājugaismu
režisoru
Ervīnu
Šaicānu
Latgales Vēstniecībā “Gors” un dienas garumā
izzināja koncertzāli no skatītājiem neredzamās
puses.
Visi jaunieši ir gandarīti par lietderīgi pavadīto
dienu. Kāds atzīst, ka jauniegūtā pieredze pozitīvā

nozīmē likusi mainīt iepriekšējās domas, cits- gluži
otrādi, nostiprinājis un padziļinājis savus jau esošos
priekšstatus. Starp “ēnotājiem” ir arī jaunieši,
kas savu nākotni saskata ne vien dotajā jomā, bet
arī konkrētajā Ēnu dienas ietvaros apmeklētajā
uzņēmumā.

Ēnu diena 2019
Arī šajā gadā Rugāju novada vidusskolas
jaunieši izmantoja lielisko iespēju izzināt sev
interesējošās profesijas reālā darba vidē un 13.
februārī kļuva par kāda sava aroda profesionāļa
“ēnu”.
Mūsu vidusskolēni ēnoja ne vien Rīgā, bet arī
Ludzas novadā un Rēzeknē, jo katrs izvēlējās sev
patiesi saistošu nozari. Ar jau iepriekšēju Ēnu dienu
pieredzi šogad sev interesējošās jomas turpināja
pētīt Dārta, kas sekoja fizioterapeita darbam Rīgas
Stradiņa universitātē un Eva, kas “ēnoja” Latvijas
Bankā. Par gūtajiem iespaidiem, savu darbošanos
pie 3D mācību simulatoriem un reālu iespēju asistēt
darbā ar pacientiem patiesi gandarīta bija arī Amanda,
kas Rīgas Stradiņa universitātē Ēnu dienu pavadīja
izzinot stomatoloģiju. Alise, kas “ēnoja” veterinārā
ķirurga darbu SIA “Dzīvnieku veselības centrs”
secināja, ka šis darbs ir ne vien ļoti atbildīgs, bet
arī emocionāli nopietns. Vairis Ēnu dienu pavadīja
informācijas tehnoloģiju uzņēmumā SIA “Atea

Foto: no personīgā arhīva

Agita Kukurāne
Pedagoģe karjeras konsultante
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„Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”
“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem, tos viņi
iegūst no mums, pieaugušajiem,” tā apgalvo
Pērs Jūhansons, zviedru teātra “Glada Hudik”
dibinātājs un vadītājs. Teātra trupā darbojas
gan aktieri ar garīgās attīstības traucējumiem,
gan aktieri bez funkcionālajiem traucējumiem.
Paralēli teātra mākslinieciskajam darbam tiek
īstenoti arī dažādi projekti, kuru mērķis ir mainīt
sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem.
Jebkura integrācija sākas ar komunikāciju, ar kaut
ko kopēju, svarīgi mācēt to atrast.
Projekts „Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”
aizsācies Zviedrijā, un pēdējo gadu laikā šajā
projektā ir iesaistījušies ap 60000 zviedru skolēnu.
Projekta pamatideja ir likt skolēniem aizdomāties
pat to, ka cilvēki ir ļoti dažādi un ka šis atšķirīgais arī
var dot sabiedrībai labumu. Svarīgi iemācīt bērniem
saskatīt aiz speciālo vajadzību tīkla pašu cilvēku,
viņa intereses, varēšanu un emocijas, iemācīt cieņu
un iejūtību pret atšķirīgo. 2017./18. m.g. 2.semestrī
četru Latvijas skolu audzēkņi veiksmīgi iesaistījās
pilotprojektā, ko atbalsta Zviedrijas vēstniecība
Latvijā un Zviedrijas institūts.
Šajā mācību gadā projekts tiek realizēts vēl desmit
Latvijas skolās. Arī Rugāju novada Eglaines
pamatskola tika uzaicināta piedalīties šajās
aktivitātēs. Projekta ietvaros visi skolas skolēni

noskatījās emocionālu zviedru
spēlfilmu „Cik daudz brūkleņu ir
pasaulē”, kuras varoņu prototipi ir
“Glada Hudik” teātra aktieri un tā
vadītājs Pērs. Pēc filmas noskatīšanās
klasēs skolēni pārrunāja redzēto.
Nākamā aktivitāte - filmas varoņu
un atsevišķu dienas aprūpes centra
“Cerību tilts”(Rīga) apmeklētāju
videoportretu
iepazīšana
un
diskusijas klasēs par projekta
saturu (piemēram: ko nozīmē
“aizspriedumi”, no kurienes tie
radušies, vai atšķirības nāk par labu
sabiedrībai, ko nozīmē vārdi “cieņa”, “iecietība” un
citiem jautājumiem).
7. februārī skolā viesojās pieauguši cilvēki ar
speciālām vajadzībām no dienas aprūpes centra
“Cerību tilts”: Aldis, divas Evijas, Raimonds,
Dāvis, Mārcis un grupas vadītājas. Klašu grupās
notika tikšanās ar viesiem. Ciemiņi stāstīja par
sevi un atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Sarunās
atklājās viesu daudzie vaļasprieki un arī viņus visus
vienojošais – muzicēšana un dziedāšana. Viesi
muzicējuši gan GORĀ, gan Liepājas “Dzintarā”,
piedalījušies arī citos mūzikas pasākumos kopā
ar populāriem latviešu dziedātājiem. Pēc sarunas
pulcējāmies skolas mazajā zālītē, lai iepriecinātu

Foto: no personīgā arhīva

Aija Pluša
Rugāju novada Eglaines pamatskolas speciālās izglītības skolotāja

viesus ar nelielu koncertu. Neskatoties uz to, ka
galvenais solists nevarēja ierasties, arī viesi bija
sagatavojuši priekšnesumu – sirsnīgo Laura Reinika
dziesmu „Pasaka”.
Turpmākajās projekta aktivitātēs skolēni pauda
savas domas domrakstos. Sastādīja savas klases
konvenciju, 10 punktos ieliekot savas izjūtas un
vajadzības ikdienas sadzīvē un komunikācijā.
Lai skolēni ar speciālām vajadzībām skolā
integrētos veiksmīgi, katram no mums ir jāapzinās
savi aizspriedumi. Lai pasaule kļūtu labāka, ikviena
bērna vecākiem vajag gribēt, lai viņu bērns iemācās
iejūtību. Vai kāds šajā pasaulē var saskaitīt visas
brūklenes? Un vai kāds šajā pasaulē ir pasargāts no
tīkla, ko sauc „speciālās vajadzības”?

Projekta„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un
proﬁlakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada
Linda Kadakovska
iedzīvotajiem” aktivitātes 2019. gadā
Rugāju novada domes projektu vadītāja
Rugāju novada pašvaldība jau no 2017. gada
maija, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF)
un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus īsteno
projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS!
– veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas
pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem”, kura
mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības
veselības paradumu maiņu un palielināt
personīgo līdzdalību par savu veselību un
dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumos, izmantojot
secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu,
pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.
Projekta darbības laiks plānots līdz 2019. gada
30. jūnijam. Uzsākot jauno gadu ir veiktas iepirkuma
procedūras un no janvāra turpinās vingrošanas
aktivitātes pirmsskolas grupas un sākumskolas
bērniem vecuma līdz 10 gadiem Rugāju novada
vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā,
Violetas Dokānes vadībā. Nodarbības paredzētas
līdz aprīlim. Lai nodarbības dažādotu, iegādāts
vingrošanas inventārs – līdzsvara “upes kalniņi”
un “akmeņi”, balansēšanas saliņas, taktīlie diski,
balansa spilveni un cits inventārs.
Februāra mēnesī Rugāju novada vidusskolā
un Rugāju novada Eglaines pamatskolā tika
aizvadīta sirds veselības nedēļa. Pasākuma rezultātā
tika izveidota informatīva izstāde ar skolēnu
izgatavotiem plakātiem, fotogrāfijām un reklāmām
par Sirds veselības tēmu. Lai sagatavotu informatīvo
materiālu, no projekta līdzekļiem katrai skolai tika
iegādātas nepieciešamās kancelejas preces – A4
un A1 formāta krāsainais papīrs un kartons, līme,
šķēres un citi materiāli.
Martā atsāksies fizioterapeita nodarbības,

Andra Bačuka vadībā. Trīs šī gada nodarbības notiks
11.03.2019, 18.03.2019 un 25.03.2019 plkst. 20:00
Rugāju sporta centrā, Kurmenes ielā 87a. Laipni
lūgti visi vingrot gribētāji, gan arī visi tie, kas vēlas
individuālu konsultāciju no fizioterapeita. Līdzi
lūgums ņemt maiņas apavus.
23.03.2019. plkst. 14:00 Lazdukalna saieta
namā norisināsies seminārs “Kas ir veselīgs
dzīvesveids?”, kuru vadīs Zinaida Logina, ietverot
tēmas, kas skar veselīgu dzīvesveidu un cilvēka
psiholoģisko stāvokli. Seminārā tiks runāts par to
kā būt mierā ar sevi, kā izprast jūtu pasauli un savu
uzvedību, kāpēc ēdam par daudz? Tiks ietvertas arī
tēmas par dzīves vērtībām, prāta asumu, emocijām
un elpošanu, domu spēku un apzinātības treniņu.
Kā zināms, tad 90% aptaukošanos saistīta nevis
ar endokrīnās sistēmas traucējumiem, bet gan ar
pārmērīgu ēšanu, kas saistīta ar psiholoģiskiem
faktoriem. Psihologi zina, cik cieši uzturs ir saistīts
ar mūsu emocionālajām vajadzībām, mīlestību
un saskarsmi. Aicinām visus interesentus, būs
iespējama arī individuāla konsultācija ar speciālisti.
Līdz 2019. gada maijam paredzēti vēl 3
semināri, kas veicinātu sabiedrības izpratni par:
1.Onkoloģisko slimību cēloņiem un to profilaksi,
īpaši orientējoties uz mērķauditoriju vecumā pēc 54
gadiem;
2.„Aktīva ik diena” – fizisko aktivitāšu nozīme
slimību profilaksē;
3.Uztura speciālista seminārs par ēšanas paradumu
maiņu kā veselības priekšnoteikumu.
08.04.2019. (konkrēts laiks un vieta tiks precizēti)
Benislavā un Skujetniekos tiks organizēts Mobilā
sirds veselības kabineta izbraukums. Pasākuma
ietvaros plānota kardiologa lekcija iedzīvotājiem

par sirds veselības pamatrādītājiem un sirds un
asinsvadu slimību profilaksi un sirds veselības
rādītāju profilaktiskie mērījumi –asinsspiediens,
pulss, cukura līmenis, holesterīna līmenis, ķermeņa
masas indekss, kā arī kardiovaskulāro risku
noteikšana un ieteikumi.
2019. gada plānā paredzētas arī četras uztura
mācības praktiskās nodarbības, kas dalībniekiem
palīdzēs atgriezties pie veselīga uztura, paskaidrojot,
cik cilvēka organisms jutīgi uztver, neregulāras un
nesabalansētas maltītes, kas komplektā ar neveselīgu
un mazkustīgu dzīvesveidu, neveicina veselīgu
dzīvesveidu. Pirmā uztura praktiskā nodarbība
paredzēta 17.04.2019. plkst. 18:00 IK “RŪĶU
NAMS” “Rūķīšī”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
Visu nodarbību un aktivitāšu laiki būs
pieejams novada mājaslapā www.rugaji.lv,
www.facebook.com/rugaajunovads/,
kā
arī
informācija tiks izvietota uz informācijas stendiem
novada teritorijā. Aicinām visus iedzīvotājus
aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs!

Informējam, ka reģistrējoties kādam projekta
pasākumam, dalībnieks piekrīt, ka informācija, kas tiek
sniegta, var tikt izmantota saziņai par pasākuma norisi.
Jūsu personas datu saturošās informācijas apstrāde tiks
veikta tikai noteiktos un likumīgos nolūkos. Informējam,
ka pasākumu gaita var tikt filmēta, kā arī fotografēta, un
šie materiāli tiks izmantoti publicitātes nodrošināšanai,
informējot sabiedrību par ES fondu ieguldījumu Latvijā.
Reģistrējoties pasākumam un tajā piedaloties, dalībnieks
apzinās un piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts.
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JAUNA DIENA IR JAUNAS IESPĒJAS
Jauniešiem, kuri šaubās par dzīves
veidošanu laukos vai pilsētā,
rugājiete VITA BLEIDERE novēl
tikai un vienīgi saprast, kur ir viņu
vieta. Vita savu ceļu ir saistījusi
ar darbu farmācijā, taču ārpus
darba viņa ir īsts dabas bērns,
kurš skaistumu sev apkārt ne tikai
izbauda, bet paspēj iemūžināt arī
fotogrāfijās. Vita Bleidere Rugāju
novada vidusskolu absolvēja pirms
9 gadiem un skolas 115. dzimšanas
dienā novēl iedvesmu ik vienā
darbā. Tāda ir arī pati jauniete –
iedvesmas bagāta, mērķtiecīga un
gatava jauniem izaicinājumiem.

Foto: no personīgā arhīva

Ar kādām atmiņām Tev saistās
Rugāju novada vidusskola?
Manuprāt, tāpat kā lielākā daļa
absolventu, arī es varu teikt, ka
skolas laiks ir palicis jaukās atmiņās.
Man patiešām ir tā sajūta, ka esmu
piedzīvojusi īstos skolas gadus, tā kā
tas pienākas. Izdzīvotais laiks kopā ar
skolasbiedriem, piedzīvojumi, blēņas,
atmiņā palikuši arī daudzi skolotāji,
kopumā atmiņas ir pozitīvas.
Kas bija tas, ar ko Tu lepojies, kad
biji šeit skolniece?
Ja runājam par mani pašu, tad es
lepojos ar to, ka paralēli mācību
procesam, bija iespēja piedalīties

Mazpulku organizācijā, kurā, kā
atzinību par ieguldīto darbu, saņēmu
sudraba karotīti, uzvarējām arī
konkursā “Sējējs”. Bija iespēja
iesaistīties “Dreams+Teams” projektā,
rīkojot festivālus bērniem, tika iegūta
vērtīga pieredze. Arī sekmes man
bija pietiekoši labas. Jau skolas laikā
aizrāvos ar sportu, piedalījos dažādās
sacensībās. Lepojos ar to, ko skola
piedāvāja un tām iespējām, kuras
nebaidījos izmantot.
Un redzot skolu šodien, esot tās
absolventei, kas liek izjust lepnumu?
Noteikti varam lepoties ar to,
ka mūsdienu jaunieši ir daudz
ambiciozāki! To var ļoti redzēt, ka
bērni izmanto iespējas, kuru tagad

ir vēl vairāk, rada jaunas intereses,
dara kaut ko arī priekš sevis un savas
attīstības. Rugāji tiešām var lepoties ar
apņēmīgiem jauniešiem. Šogad būs 9
gadi kopš esmu absolvējusi vidusskolu
un laiks ir paskrējis ļoti ātri. Man ir
prieks, ka vidusskola piedzīvos jau
savu 115. jubileju, un tas, ko es gribu
novēlēt vispirms ir iedvesma, jo tā ir
vajadzīga jebkurā darbā. Darīt visu
labāko, varbūt vienmēr neskatīties uz
to, ko citi vēlas no tevis, bet vispirms
izdarīt savu maksimumu, uzstādīt
savus mērķus un tos sasniegt.
Kāda varētu būt tava lielākā mācība
skolas dzīvē?
Tas, ko es sapratu skolas laikā, ka
jābūt aktīvam un, ja ir iespēja, tad
galvenais ir darīt, to, kas pašam patīk
un jāiesaistās, kur vien vari. Skolas
laiks ir jābauda, jo vēlāk laika vairs
nebūs tik daudz, nebūs tādu iespēju,
būs citas prioritātes. Tagad atskatoties
es saprotu, ka izmēģināt piedāvātās
iespējas ir labi kaut vai tāpēc, lai
saprastu, ko gribi sagaidīt no sevis un
savas apkārtējās pasaules nākotnē.
Bet mācāmies mēs katru dienu.
Kāda līdz šim ir lielākā mācība
dzīves skolā?
Es vienmēr esmu domājusi, ka cilvēks
sev apkārt piesaista tādus cilvēkus,
kāds ir viņš pats. Kad satiec kādu
cilvēku, tā ir tikai viena
situācija, tu nezini, kas ar viņu
noticis un viņš nezina, kas ir
noticis ar tevi, mums katram
ir savas problēmas, mēs
nezinām cita cilvēka fonu.
Vienmēr ir jābūt saprotošam,
lai cik reizēm tas grūti būtu.
Mana vienkāršākā mācība noteikti nevajag darīt otram
to, ko negribi, lai dara tev.
Esmu iemācījusies priecāties
par vienkāršām lietām katru
dienu. Iet pastaigāties un
sakārtot domas, veltīt laiku
sev. Tā ir liela mācība – būt
pašam ar sevi.
Tad kad sēdēji skolas
solā, jau zināji, kas būs
tava profesija, aizverot
vidusskolas durvis?
Nē, noteikti nē. Nevarēju saprast,
interešu bija daudz un visas tik
dažādās. Un, ja ir daļa skolēnu, kuri
zina, kura būs viņu profesija, tad es
noteikti nezināju. 19 gados ir diezgan
grūti izlemt savu nākotni. Jo viena
lieta ir iedomāties, kas tavās studijās
un vēlāk profesijā būs, bet otra lieta
ir to visu jau izdzīvot reālajā dzīvē.
Tāpēc ir svarīgi iepazīt profesiju par
kuru ir radusies interese.
Kā izlēmi par labu farmaceita
profesijai?
Man bija dažādi varianti, taču
studijas uzsāku Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultātes Farmācijas
programmā. Pirmais gads bija pārdomu
pilns, bet pēc tam es sapratu, ka man

patīk tas, ko māca un
jau no bērnības esmu
redzējusi farmaceita
darbu. Ķīmija studijās
bija sarežģīta, bet
ar visu var tikt galā.
Izmantoju iespēju un
devos
ERASMUS
apmaiņas programmā
Nīderlandē
un
skatījos kā farmācijas
darbs notiek tur.
Kāda bija tava pirmā
darba pieredze?
Pirmā darba pieredze
bija
izpalīdzēšana
mammai
aptiekas
ikdienā pa vasarām,
kamēr vēl mācījos
skolā. Tad nopietnāka
darbu izjūta radās, kad maģistra
studiju pirmajā kursā paralēli sāku
strādāt Rīgas starptautiskās autoostas

“Ne velti saka, ka cilvēki
dažkārt mēdz uzstādīt
pārāk lielus mērķus un
pusceļā pazūd motivācija
tos sasniegt. Es dzīvoju ar
domu, ka katra jauna diena
ir jaunas iespējas!”
aptiekā. Tālāk arī izmēģināju spēkus
darbā aptiekā pie Stradiņu slimnīcas.
Tā jau bija cita specifika ar lielu darba
apjomu un iespēju ielūkoties kā norit
ārstēšana, komunikācija ar slimnīcas
ārstiem. Tad, kad es atnācu atpakaļ
uz Rugājiem, šķita, ka visu mūžu
esmu nodzīvojusi te, bet tik daudzus
vēl nepazīstu. Šeit viss ir personīgāk,
jau esmu iepazinusi cilvēkus, varam
parunāties. Cilvēki nesteidzīgāki,
sirsnīgāki, saprotošāki.
Kam, tavuprāt, ir jāpiemīt mūsdienu
jauniešiem, lai pietiktu drosmes un
apņēmības no lielpilsētas atgriezties
atpakaļ dzimtajā vietā?
Tā ir katra brīva izvēle, saprotot, ka
katram ir savi apstākļi un iespējas.
Es neteikšu, kam būtu jāpiemīt, bet
drīzāk vēlēšu katram atrast savu vietu.
Tas ir loģiski, ka vienam saistīs dzīve
pilsētā, bet otram laukos. Jāsaprot, kur
tu sevi vēlies realizēt, strādāt un sevi
pierādīt.
Kā tu redzi Rugāju novadu, ja
tev tas jāapraksta trijos darbības
vārdos?
Strādāt. Attīstīties. Dzīvot.
Kādas ir tavas brīvā laika aktivitātes
un hobiji ārpus darba laika?
Tā noteikti ir sportošana. Man tas
ir vienkāršākais un jaukākais laika
pavadīšanas veids. Skrienu sava
prieka pēc un tagad saprotu, ka ne
pēc iespējas biežāk, bet pēc iespējas
garākas distances. Es tiešām esmu
dabas bērns (smaida). Man patīk būt
dabā. Ir tik labi, ka, dzīvojot šeit, var
noiet 1 km un būt mežā, izbraukt ar

Foto: no personīgā arhīva

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

velosipēdu un vērot dabu. Daudz
fotografēju dabu un Rugāju ainavas.
Un arī ceļotprieks nav svešs!
Jā, gan tepat Latvijā, gan ārpus
tās robežām. Tas, manuprāt, ir
visefektīvākais veids kā aizmirst
ikdienu. Tu esi citā vietā, viss ir svešs,
nezināms. Pirmajās ceļojuma dienās
prāts burtiski iztukšojas, tu vienkārši
baudi. Ceļojot es iepazīstu kā cilvēki
dzīvo citur, kāda ir daba, kāda kultūra,
kādi ir vēstures pieminekļi. Tas ir
skaisti, ja ir iespēja paceļot. Pagājušajā
gadā biju Tallinā, šķita, ka tas tepat
kaimiņos, bet nekad nebiju bijusi, tik
skaista pilsēta. Katrā valstī ir kaut
kas burvīgs, skaists. Pagājušā gadā
arī sanāca būt Ungārijā un Rumānijā.
Braucot cauri Budapeštai tiešām
aizrāvās elpa – atmosfēra un celtnes,
tilti un viss šķita tik gaiši!
Izaicinājumi, kurus tu labprāt un
nešauboties pieņemtu tuvākā vai
tālākā nākotnē?
Nešauboties
es
pieņemtu
izaicinājumus, kuri saistīti ar manu
darbu, pārbaudītu, ko vēl es varu
sasniegt. Mēs viegli varam ieiet
savā komforta zonā, tad ir grūti
sevi izaicināt, lai pamēģinātu kaut
ko pavisam citu. Cilvēks nedrīkst
piemirst, ka viņa iespējas ir ļoti plašas.
Tāpēc man patīk skriet, jo tad es tādā
kā fiziskā un mērāmā lietā varu sajust,
ka manas iespējas ir neierobežotas. Es
varēju noskriet piecus kilometrus un
bija grūti, taču drīz es bez problēmām
skrēju jau septiņus kilometrus. Kad
pagarinās distances garums, tad tu
saproti, ka, ja tu vēlies, tu daudz vari
izdarīt. Tādas atziņas atnāk pēkšņi.
Ja Tev būtu jādod padoms “jaunākai
sevis versijai”, kāds tas būtu?
Laikam to pašu, ko citiem jauniešiem
es teiktu arī sev – izmantot iespējas
un ieguldīt vairāk darba tajā, ko dari.
Būt pašam, būt patiesam pret sevi arī
pieaugušo dzīvē.
Ja tu būtu fotogrāfija, kas tu būtu?
Zaļš mežs, kurā izlaužas saules stari,
kas simbolizē to, ka viss vienmēr būs
labi!
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Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

40 skolēni no, diezgan plašā apkārtnē dzīvojošajiem,
krievu tautības cilvēkiem. Mācības notikušas krievu
valodā, bijušas stundas arī latviešu valodā. Skolā
Skolai bijis smags liktenis - tā trīs reizes
ir nodegusi, kā arī divas reizes
tā ir pievienota Rugāju sešklasīgajai
pamatskolai un Rugāju vidusskolai, trīs
reizes slēgta, divas reizes atjaunota.
strādājušas divas skolotājas apvienotās klasēs:
Melita Dzenītis un pārzine Praskovja Vasiļjeva.
Kirills Vasiļjevs vadījis skolas kori, vienlaikus bijis
arī psalmotājs baznīcā. Skolas koris piedalījies visos
baznīcas svētkos.
1934. gadā skola nodegusi, mācību klases
iekārtotas Tēva Krasnogorodska mājā Rugājos,
kamēr pie baznīcas uzbūvēta jauna skola. Tā
pastāvējusi tikai divus gadus un atkal nodegusi.
1938. gadā krievu skolu pievienoja Rugāju
sešklasīgajai pamatskolai. Kurmenes skola vairs
nepastāvēja. Visi skolēni, kas gribēja un prata
latviešu valodu, pārgāja uz Rugāju sešklasīgo
pamatskolu. Skolotāji zaudēja darbu un aizgāja
pensijā. 1940. gadā, kad ienāca padomju vara, rudenī
skolu atjaunoja, tā darbojās līdz 1941. gadam, kad
ienāca vācu karaspēks. Kara laikā skola nepastāvēja.
To atkal atjaunoja jaunajā pagasta valdes namā
(tagad pasts, bibliotēka, Kurmenes ielā 36) 1945.

gadā. Skolas direktors bija Vasiļjevs Kirills un skolā
strādāja vēl seši skolotāji. Skolu nosauca par
Kurmenes septiņgadīgo skolu. Šajā laikā Rugājos
no Krievijas un Baltkrievijas bija ieradušās daudzas
krievu ģimenes ar bērniem, tādēļ skolā bija septiņas
klases ar prāvu skolēnu skaitu – ap simts.
1948. gadā skolu pārcēla uz bijušās ambulances
telpām (Kurmenes iela 20), jo jauno pagasta valdes
namu vajadzēja MTS (Mašīnu un traktoru stacija)
politnodaļai un daudziem kabinetiem. Šajā laikā
skolēnu skaits auga, un skolas telpas atradās vēl
divās blakus mājās – Kurmenes ielā 51 un Kurmenes
ielā 53. Arī skolotāju skaits palielinājās.
Taču 1954. gada 24. janvārī arī šī skola nodega
līdz pamatiem. Skolu atkal vajadzēja izvietot trīs
ēkās. Šādos apstākļos skola darbojās, kamēr slēdza
MTS un atbrīvojās iepriekšējās telpas, kas savulaik
bija celtas pagasta valdei. Skolēni nu bija izvietoti
klasēs ar visu nepieciešamo mācībām. Tomēr 1949.
gada kolektivizācija ietekmēja cilvēku migrāciju.
Krievu tautības cilvēki izbrauca uz pilsētām, citi
atpakaļ uz Krieviju, jo bija šeit atkomandēti pēc
partijas rīkojuma. Skolēnu skaits ar katru gadu
samazinājās, līdz, pamatojoties uz Balvu rajona
Darbaļaužu deputātu padomes Izpildkomitejas
1960. gada 10. februāra lēmumu Nr. 34, Kurmenes
septiņgadīgā skola tika pievienota Balvu rajona
Rugāju vidusskolai. Tā beidza eksistēt Kurmenes
krievu skola Rugājos ar visu sarežģīto likteni
laikmetu griežos…

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Laikā, kad Latvijā strauji samazinās iedzīvotāju
skaits, nepietiekama skolēnu skaita dēļ tiek
slēgtas mazās lauku skoliņas, kad mēs novadā
cīnāmies par savas vidusskolas pastāvēšanu un
šogad, kad vidusskola atzīmē apaļu pastāvēšanas
gadu, ir interesanti mazliet ieskatīties mūsu
novada skolu vēsturē: cik un kādas skolas mūsu
pusē ir pastāvējušas.
Mūsu apkārtnē pirmās skolas tika dibinātas
pēc dzimtbūšanas atcelšanas. Kā redzams no
Vitebskas guberņas statistikas 1864. gada grāmatas,
ciema skolas atvērtas zemniekiem ar pašu zemnieku
gādību - paši no saviem līdzekļiem cēluši skolas un
maksājuši skolotājiem. Rugājos šajā laikā ienāca
daudzi Vidzemes iedzīvotāji, jo Latgalē varēja tikt
pie zemes. Tā mūsu novadā pirmā skola uzcelta
Benislavā 1875. gadā, 1903./1904. gadā - Rugājos.
Un vēlāk jau ir ziņas par šādām skolām -Aizupes,
Aparnieku, Kurmenes, Medņu, Nagļu, Sudarbes,
Teteru, Upetnieku, Upmalas, Vikšņu, Slavītu,
Silenieku, Kapūnes, Lieparu, Skujetnieku un Rugāju
Valsts divgadīgās lauksaimniecības skolām.
Skatot mūsu novada skolu vēsturi, iesākt vēlos
ar nelielu stāstījumu par skolu, kas atradās tepat
Rugājos, bet kuras jau sen vairs nav un, kura
saglabājusies vairs tikai dažu rugājiešu atmiņās. Tā
ir Kurmenes skola. Kā redzams no Valsts Vēstures
arhīva materiāliem, 1911. gadā izdota atļauja celt
baznīcas skolu Aleksandropolē, Rugājos, kas tolaik
ietilpa Balvu pagastā. Kurmenes I pakāpes krievu
pamatskola atvērta 1913. gadā Aleksandropoles
pareizticīgo draudzes namā, kas atradās apmēram
puskilometru no baznīcas. Skolai bijis smags
liktenis - tā trīs reizes ir nodegusi, kā arī divas reizes
tā ir pievienota Rugāju sešklasīgajai pamatskolai un
Rugāju vidusskolai, trīs reizes slēgta, divas reizes
atjaunota. Pirmajos gados skolā mācījušies apmēram
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13.07.2019.
Uz Rugajiem no visam debess
__

__

pusem, mus visus
sodien tikties sauc
__

__

>

Rugaju novada svetki!
____

____

No plkst. 1200

Rugāju novada vidusskolā

Rugāju novada vidusskolas 115 gadu jubilejas
pasākumi (Rugāju novada vidusskola atvērta no plkst. 1200)
No plkst. 12

00

Skolas vēstures kabinetā

Skolas vēsture atmiņās, bildēs un videosižetos
No plkst. 13

30

- 15

00

Mūzikas kabinetā internāta korpusa 2.stāvā

Interaktīva prezentācija „Komponisti, prozaiķi un
dziesmu tekstu autori Rugāju novadā”
No plkst. 1500- 1730

Vizuālās mākslas kabinetā internāta korpusa 2.stāvā

Kaligrāﬁjas meistarklase „Vēlējums skolai”
No plkst. 1300
Iespēja apceļot Rugāju novadu pa maršrutu:
Rugāji-Silenieku skola - Saipetnieki Benislava - Rugāji (Izbraukšana no Rugājiem plkst. 1300

Plkst. 1400 - 2000
Rugāju sporta stadionā

“Laser Tag LATGALE” spēle (Iepriekš piesakoties pa
tālruni 27 832 856 (Arnita Pugača))

No plkst. 1500

Rugāju sporta stadionā

Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
No plkst. 1330 - 1630

Rugāju ciema teritorijā (starts vidusskolas pagalmā)

Foto orientēšanās
No plkst. 1600
Iespēja baudīt gardo skolas zupu Vārnienes
upes krastā
No plkst. 1300

Rugāju novada muzejā

Skatāma izstāde par novada teritorijā bijušajām
skolām
Plkst. 1800

(laukumā pie ēkas Kurmenes ielā 36))

Rugāju sporta centrā

Plkst. 1200

Rugāju parka estrādē

Skolas jubilejas svētku pasākums “115 gadi 115
minūtēs”

Rugāju novada Bērnības svētki (aicināti piedalīties Rugāju

Plkst. 2030

novadā 2014. gadā dzimušie bērni kopā ar krustvecākiem)

Rugāju parka estrādē

Aijas Andrejevas un pavadošās grupas koncerts

No plkst. 1100
Rugāju parkā

Amatnieku tirdziņš (Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties
līdz šī gada 5.jūlijam zvanot pa tālruni 27 832 856
(Arnita Pugača))

No plkst. 1300

Rugāju parkā, Rugāju jauniešu iniciatīvu-interešu centrā

Radošās darbnīcas, atrakcijas un izklaides bērniem

Plkst. 2200

Rugāju parka estrādē, Rugāju tautas namā

Balle ar grupām “Zelta kniede” un
“Kreicburgas Ziķeri”
Ieeja: uz koncertu un balli - 5,00 eiro;
tikai uz koncertu - 3,00 eiro; tikai uz balli - 4,00 eiro

Rugāju novada svētku pasākumu ietvaros tiks fotogrāfēts un ﬁlmēts!
Sekojiet līdzi informācijai par svētku norisi arī - www.rugaji.lv un www.facebook.com/@Rugāju novads

