
Kurmenīte
2019. gada JANVĀRIS (153)     |     www.rugaji.lv    |    www.facebook.com/Rugāju novads

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” 
dalībnieki no Rugāju novada Foto: Agrita Luža

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, SIA  “ZAAO” 
aicināja iesaistīties akcijā “100 darbi Latvijai”  
un     paveikt    brīnišķīgus   un  vērtīgus  vides 
labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides 
izglītības   darbus,   lai   mūsu  valsts dzimšanas 
dienu svinētu skaistā    un    sakārtotā   vidē.  Ar   
radošiem     vides     labiekārtošanas    risināju-
miem priecēja gan izglītības iestādes, gan 
pašvaldības, gan uzņēmumi un nevalstiskās 
organizācijas. Akcijai kopā tika pieteikti 172 
darbi, tostarp savus vērtīgos vides labiekār-
tošanas darbus, kuri nesīs prieku ne tikai ik-
dienā, bet arī nākamajām paaudzēm, pieteica 
arī Rugāju novads.  2019. gada 24. janvārī, 
Rugāju novada domes sēžu zālē pulcējās pie-
teikto darbu veicēji, lai saņemtu pateicības par 
dalību akcijā, kuras pasniedza projekta “100 
darbi Latvijai” vadītāja Dženita Katiša.  

Latgales Gada balva 2018
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2019.  gada  26.  janvārī  Preiļu  kultūras  centrā  notika  Latgales  Gada 
balva 2018 svinīgā ceremonija.  
       Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Lat-
gales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un iegul-
dījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, 
pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši nozīmīgu ieguldī-
jumu Latgales labā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām 
un    citiem   pasākumiem,  kas  ir  nozīmīgi  Latgales  reģionam un Latgales 
atpazīstamībai  sabiedrībā.  Esam  lepni,  ka  ”Latgales  gada  sirds cilvēks” 
nominanti ir mūsu ļaudis  - prāvests oļģerts Misjūns un Daiga Brezinska.   
    2017.gada nominācijas “Latgales Gada aktīvākais seniors” uzvarētāja 
rugājiete Irēna Paidere šogad Latgales Gada balvas svinīgajā” ceremoni-
jā kā īpašais viesis, bija aicināta pasniegt galveno balvu ”Latgales Gada 
aktīvākais seniors 2018”. Pasākumā ar sirsnīgiem sveicieniem piedalījās 
Rugāju novada domes  priekšsēdētāja  Sandra  Kapteine,  Kultūras nodaļas 

vadītāja Gunta Grigāne un Rugāju no-
vada ļaudis.
    Prāvests oļģerts Misjūns, ar 
lūgšanu       kultūru,       dziļu     ticību,  
atsaucību,     lēnprātību,     vienkāršību,   
pašaizliedzību    un    mīlestību   kalpo 
Romas katoļu Rīgas metropolijas 
Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes 
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu, 
Augustovas Svētās Elizabetes Romas 
katoļu, Rugāju Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Bezvainīgās Sirds Romas ka-
toļu un Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu draudzēs. Viņa aprūpē 
ir arī Skujetnieku lūgšanu nams. Prā-
vests jau no pirmsākumiem ir rūpējies 
par baznīcu sakārtotību un pievilcīgu-
mu. Viņa virsvadībā, nolūkā saglabāt 
kultūrvēsturisko      mantojumu,     tiek 
rakstīti projekti, veikti kapitālremonti 
un labiekārtošanas darbi baznīcās un to 
apkārtnēs. Prāvests Oļģerts Misjūns ir 
sirds cilvēks, kurš ar savu sirdssiltumu, 
vienkāršību, sirsnību un mīļumu atrod 
pieeju   maziem   bērniem   un   spurai-
niem pusaudžiem. Viņš dod motivāci-
ju jauniešiem, izprot vidējās paaudzes 
ļaužu rūpes un ar ieinteresētību, vie-
dumu un garīgu atbalstu ir klātesošs 
senioru dzīvēs. Kontaktā ar prāvestu, 
katrs izjūt patiesas rūpes, gādību un 
mīlestību. Neskaitāmi daudz labiem un 
svētīgiem darbiem prāvests ir mudinā-
jis skolas bērnus un jaunatni, apmeklē-
jot Bērzpils, Eglaines un Rugāju sko-
las, visu   vecumu   ļaudis,   apmeklējot

pašvaldību pasākumus.      
       Daiga Brezinska audzina 3 mazus 
bērnus un ar savu dzīves paraugu  ir 
ļoti    iedvesmojoša  un   izcils  piemērs 
citiem. Saudzīgi rīkojoties ar iero-
bežotiem naudas līdzekļiem, ģimene 
aktīvi ceļo pa Baltiju, piedalās dažādos 
sporta pasākumos un var lepoties ar 
meitiņas Alīnas uzvarām (sava vecu-
ma grupā) Rēzeknes pusmaratona un 
Jelgavas nakts pusmaratonā. Ģimenes 
pūrā ir ļoti skaista medaļu kolekcija. 
Sacensībās iegūtā pieredze ir bijusi par 
pamatu Daigas brīvprātīgajam darbam 
un mecenātismam. Daiga jau daudzu 
gadu garumā, nesavtīgi,    par     saviem    
līdzekļiem, organizē sporta, kultūras 
un    izglītojošus    pasākumus   Rugāju 
novada          Eglaines       pamatskolas 
bērniem. Daiga Brezinska ar ilgstošu, 
patstāvīgu,       nesavtīgu,    brīvprātīgo 
darbu, mecenātismu, fi lantropiju, ar 
radošo  un  originālo  pieeju, ar konkrē-
tiem darbiem,  to aktualitāti   un   vērā  
ņemamiem rezultātiem, vairojot lab-
klājību un akcentējot pozitīvo, ar savu 
nozīmīgo pienesumu sabiedrībai,  ir 
veikusi Latgales atpazīstamību un ir 
izcils paraugs un piemērs visai sabie-
drībai, un jo īpaši jauniešiem. Rugāju 
novada pašvaldība un skola ir augstu 
novērtējusi Daigas Brezinskas fi lant-
ropiju, brīvprātīgo darbu, mecenātismu 
un vairākkārt apbalvojusi, kā sadar-
bības partneri un skolai draudzīgāko 
ģimeni.
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Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Rugāju novada domes 2018. gada 
20. decembra sēdē pieņemtie 
lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2018. gada 20.decembrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, 
Eduards Stalidzāns. Sēdē tika pieņemti deviņpadsmit lēmumi.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Rugāju novada dome nolēma anulēt vienai personai deklarēto dzīvesvietu Skolas iela 10, Benislava, 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577. 

Par Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto 
bērnu un jauniešu atbalstam izveidošanu

Lai nodrošinātu iespējami optimālu bērnu tiesību aizsardzības organizāciju Rugāju novada pašvaldības 
administratīvajā    teritorijā   ir   apstiprināts   Starpinstitūciju  sadarbības komisijas sociālajam riskam 
pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikums. Nolikumā noteikts, ka komisijas darbu koordinē un 
vada komisijas priekšsēdētājs, kurš ir pašvaldības sociālais pedagogs, komisijas sastāvu veido sociālā 
dienesta    deleģēti    pārstāvji,   bāriņtiesas   deleģēts  pārstāvis, pašvaldības policijas pārstāvis, domes 
sociālais pedagogs. Rugāju novada dome nolēma:
Izveidot Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu 
un jauniešu atbalstam šādā piecu pārstāvju sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja – Daira Janiša, pašvaldības sociālā pedagoģe,
Komisijas locekļi: Vija Aleksejeva, Sanita Galkina, Santa Everte, Uldis Melnacis.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10/2018 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju 
novadā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu””.

Par pašvaldības zemes nomu

1. Rugāju novada dome izskatīja Ņ. B. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 011 0089 – 0,8447 ha platībā uz 5 gadiem. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 011 0089 atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas, kuru tiesiskais valdītājs ir  Ņ. B. Rugāju novada 
dome nolēma iznomāt Ņ. B. apbūvētu lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0089 
– 0,8447 ha platībā. 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. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.

2. Rugāju novada dome izskatīja J. A. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 018 0127 – 4,28 ha platībā uz 6 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. J. A. nav zemes 
nomas maksas parāda. Uz 11.12.2018. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome 
nolēma iznomāt J. A. lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0127 – 4,28 ha platībā. 
Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha 
gadā.   Paredzēt,   ka    pašvaldība   var   mainīt   zemes  nomas   maksu   saskaņā  ar  spēkā  esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus. 

3. Rugāju novada dome izskatīja E.Š. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 019 0117 – 1,4 ha platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. E. Š. nav zeme 
nomas maksas parāda. Uz 04.12.2018. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 3,75. Rugāju no-
vada dome nolēma iznomāt E. Š. lauksaimniecības  zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0117 
– 1,4 ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  Noteikt zemes nomas maksu EUR 53,00 
(bez PVN) par 1 ha, gadā. Paredzēt, ka pašvaldība var mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā 
esošajiem   normatīvajiem  aktiem.  Nomnieks  papildus  nomas  maksai  iznomātājam maksā Latvijas 
Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

Par nosaukuma ,,Briežu darbnīcas” piešķiršanu 

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts nosaukums 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0265. Rugāju novada dome nolēma piešķirt 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0265, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0265, nosaukumu ,,Briežu darbnīcas”.

Esiet sveicināti, Jūsmājās,  Jaunajā gadā!
   
       Ar bagātīgu  sniega  segu  un  salu  iesācies 
jaunais gads. Gads, kas iezīmējas savādāks nekā 
citi,   jo    janvāris  jau   otrajā   pusē,  bet  vēl  nav 
apstiprināts un  pieņemts valsts budžets, līdz ar to 
arī pašvaldības budžets šim finanšu gadam. 
      Aizvadītajā gadā ir iesāktas  iestrādes  pro-
jektiem, kuru realizāciju sāksim pēc projektu 
apstiprināšanas. Mūsu pašvaldībā izstrādātie un  
iesniegtie lielākie projekti institūcijās  izskatīšanai 
ir meliorācijas un deinstitutionalizācijas projekti, 
tiek gatavots iepirkums Rugāju ciema  Kurmenes 
ielas apgaismojuma un trotuāra ierīkošanai. 
      Esam sagaidījuši apstiprinātu  jauno Ministru 
prezidentu un izveidotu Ministru kabineta sastāvu, 
kura galvenais darba uzdevums būs mūsu valsts 
budžeta pieņemšana.
     Janvāri pašvaldībā iesākām vienkopus aicinot 
un     sakot     paldies    par     piedalīšanos    mūsu 
novada    iedzīvotājiem,   kas   piedalījās  konkursā 
„Skaistākais    Ziemasssētku    noformējums”.   Ar 
katru gadu novadā paliek arvien vairāk 
daudzdzīvokļu māju,   individuālo   māju,  lauku  
viensētu, kas tiek skaisti, gaumīgi noformētas, 
liekot    lietā    izdomu.   Gada  tumšākajā  laikā arī 
apkārtējiem ļaudīm ir  prieks un gaišas emocijas 
par ikvienu izgaismotu īpašumu.
        Aizvadītais gads pagāja zem mūsu valsts simt-
gades zīmes, kuras laikā darīti lielāki un mazāki 
darbi    vides   sakārtošanā   mūsu  pašvaldībā,  kur 
aktīvu   dalību   projektos   ņēma  Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” . Patīkami 
un atzīstami, ka mūsu skolu jaunieši aktīvi iesaistās 
pasākumos. Kopīgi lielajās talkās esam stādījuši 
ozolus, pie novada vidusskolas, Vārnienas upes 
krastā skatam paveras iekārtotais koka elementu 
atpūtas laukumiņš ar skaistu sētiņu, atpazīstamību 
un pieprasījumu ne tikai mūsu novada, bet arī citu 
novadu iedzīvotāju vidū guvis „Drēbju skapis” 
Rugāju pasta mājā, kur vēl labas lietas - drēbes, 
trauki un citas saimniecībā noderīgas lietas var gūt 
otru dzīvi un būt noderīgas citiem.
      Pavisam īss, bet jau pamanāms ir laika sprīdis, 
kā dabā lēnām atgriežas gaisma, kļūst  gaišāki rīti 
un novakari. 
     Lai sirdīs silts un sirsnīgs Jūsu mājās ienāk 
februāris - sveču mēnesis! Uz tikšanos!
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Par nekustamā īpašuma “Bebri” nosaukuma maiņu

Rugāju novada dome izskatīja J. S. iesniegumu ar lūgumu mainīt nosaukumu 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0052 no ,,Bebri” uz 
“Viduslejas”. Rugāju novada dome nolēma mainīt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 3874 003 0052, Rugāju pagasta Rugāju novadā nosaukumu 
no „Bebri” uz „Viduslejas”.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

Rugāju    novada    dome   izskatīja  J. A.  iesniegumu  ar  lūgumu  atļaut sadalīt 
nekustamā īpašuma ,,Ezerāji”, kadastra numurs 3874 016 0398, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3864 016 0396 – 0,45 ha platībā un zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0397 – 0,40 ha platībā, divos zemes gaba-
los ar zemes ierīcības projektu. Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt 
zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
016 0396 – 0,45 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 
0397 – 0,40 ha   platībā,    ievērojot    Rugāju    novada   teritorijas   plānojumu. 
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. Izstrādātais zemes 
ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Rugāju novada domē.

Par nekustamā īpašuma ,,Upīte” sadalīšanu

Rugāju  novada  dome  izskatīja  A. V. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpa-
šuma ,,Upīte”, ar kadastra numuru 3864 004 0444 – 38,24 ha kopplatībā, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0070 – 7,68 ha platībā, iz-
veidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu „Melnalkšņi”, kā arī 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0443 – 9,95 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu „Dārzi”. Rugāju 
novada dome nolēma: 
1. No nekustamā īpašuma “Upīte” ar kadastra Nr. 3864 004 0444 – 38,24 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0070 – 
7,68 ha platībā un 3864 004 0443 – 9,95 ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0070 izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Melnalkšņi”.
3. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0443 izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Dārzi”.
4. Zemes    vienībai   ar   kadastra   apzīmējumu   3864 004 0070  mainīt  zemes 
lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība,  uz  -  zeme,  uz  kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība (NĪLM kods 0201).

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 
grozījumu apstiprināšanu

Rugāju novada domē tika saņemta Balvu novada pašvaldības vēstule ar lūgumu 
apstiprināt grozījumus Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisi-
jas nolikumā. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt grozījumus Balvu sa-
darbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Par deputātu atlīdzību

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos deputātu atalgojuma ierobežojumus 
un    Valsts    kontroles   aprēķināto,  pašvaldības  domes  deputāta  mēnešalgas 
maksimālais apmērs 2017. gadā ir EUR 6,14 stundā un komitejas priekšsēdētāja 
mēnešalgas    maksimālais   apmērs   ir   EUR  13,04  stundā.   Šobrīd  deputāta 
stundas tarifa likme (novembra mēnesī) ir EUR 6,2443, savukārt 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Saimniecisko jautājumu komite-
jas priekšsēdētāja mēnešalga ir EUR 71,14 mēnesī. Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja ierosina deputātiem noteikt mēnešalgas stundas tarifa likmi EUR 
6,00 apmērā, bet Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Saimniecisko 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja    mēnešalgas   stundas   tarifa  likmi  EUR 
9,00 apmērā. Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt pašvaldības domes deputāta mēnešalgas stundas tarifa likmi EUR 
6,00 apmērā. Stundas tarifa likmi sākt piemērot ar 2019. gada 1. janvāri.
2. Noteikt    Sociālo,    izglītības    un    kultūras   jautājumu    un   Saimniecisko 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas stundas tarifa likmi EUR 9,00 
apmērā. Stundas tarifa likmi sākt piemērot ar 2019. gada 1. janvāri.

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

Rugāju novada dome nolēma piešķirt ikmēneša pabalstu divām personām. 
Līdzekļus ieplānot no Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
“Darba   devēja   pabalsti   un   kompensācijas,  no  kurām  aprēķina  ienākuma 
nodokli” plānotajiem līdzekļiem.

Par piedalīšanos,  līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu 
projektu konkursā 

Rugāju novada domē tika saņemta Centrālās finanšu un līguma aģentūras 
vēstule ar uzaicinājumu Rugāju novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt otrajā 
atlases kārtā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesniegumu, Rugāju 
novada dome   sagatavos    un   iesniegs  projektu „Pakalpojumu  infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”. Rugāju no-
vada dome nolēma: 
1. Piedalīties   projektu   konkursā  “Darbības  programmas  „Izaugsme  un  no-
darbinātība”    9.3.1.     specifiskā     atbalsta    mērķa    „Attīstīt    pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neat-
karīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai””, iesniedzot 
projekta    iesniegumu   „Pakalpojumu   infrastruktūras   attīstība  deinstituciona-
lizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”.
2. Apstiprināt   kopējās   projekta  izmaksas EUR 182 515,00 (viens simts astoņ-
desmit divi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 00 centi). 
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu - EUR 
66 100,56 (sešdesmit seši tūkstoši simts euro un 56 centi) un priekšfinansējumu.
4. Projekta   kopējo   izmaksu   priekšfinansējuma  un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par grozījumiem Rugāju novada Sociālās aprūpes centra “Rugāji” amata 
vienību un amatalgu sarakstā

Rugāju novada domē tika saņemts Sociālās aprūpes centra “Rugāji” vadītā-
jas Sarmītes Pērkones iesniegums ar lūgumu atļaut palielināt Sociālās aprūpes 
centra “Rugāji” apkopēju amata likmes, ņemot vērā apkopējām noteikto darba 
apjomu,   par   0,5  amata  likmēm  no  01.01.2019.  Rugāju  novada  dome no-
lēma veikt grozījumus Rugāju novada Sociālās aprūpes centra “Rugāji” amata 
vienību un amatalgu sarakstā ar 2019. gada 1. janvāri, mainot apkopēja (2 amata 
vienības), Profesiju klasifikatora kods 9112 01, amata likmi no 0,75 uz 1 likmi, 
nosakot amata vienības mēneša darba algu – minimālā mēneša darba alga.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus 
Nr.11/2018   „Grozījumi   Rugāju    novada  domes   2013.  gada  23.  septembra 
noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā””’.

Rugāju novada domes 
2019. gada 17. janvāra 
sēdē pieņemtie 
lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 17.janvārī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 8 
deputāti:   Sandra   Kapteine,   Iveta   Arelkeviča,   Kārlis  Brūvers,   Agris 
Kalnējs,    Lauris   Krēmers,   Maruta   Paidere,  Sarmīte  Pērkone, Eduards 
Stalidzāns. Sēdē tika pieņemti sešpadsmit lēmumi.

Par dzīvojamās telpas īri 

Rugāju novada dome izskatīja M. D. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 
platību    Bērzu    ielā 5-2,   Benislavā,   Lazdukalana   pagastā,  Rugāju novadā. 
Rugāju novada dome nolēma izīrēt M. D. pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu ar adresi: Bērzu iela 5-2, Benislava, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 
nosakot īres maksu 10,33 EUR (desmit euro un 33 centi) mēnesī.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

1. Rugāju novada dome izskatīja N. J. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu uz 10 gadiem zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 
3864 002 0066 un 3864 002 0065. N. J. nav zemes nomas maksas parāda. Uz 
08.01.2019.  nav  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda. Rugāju novada dome
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nolēma:
1.1. Pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0065 – 6,0 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem (tas ir, no 2019. gada 30. jūnija līdz 
2029. gada 29. jūnijam).
1.2. Pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0066 – 2,5 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem (tas ir, no 2019. gada 13. oktobra 
līdz 2029. gada 12. oktobrim).
1.3. 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. 
Nomnieks   papildus  nomas  maksai  iznomātājam  maksā  Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus.

2. Rugāju novada dome izskatīja G. D. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0230 – 13,0 ha platībā. G. D. nav zemes nomas maksas parāda. Uz 
14.01.2019. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome 
nolēma pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0230 –  
13,0 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem (tas ir, no 2019. gada 18. 
maija līdz 2025. gada 17. maijam). Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha. Paredzēt, ka pašvaldība var mainīt zemes nomas maksu 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

Par nosaukuma ,,Markusi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka līdz šim 
nav piešķirts nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 
004 0268, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0268 
– 5,0 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0532 – 
1,1163  ha  platībā;   Rugāju   novada   dome   nolēma   piešķirt  nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 3864 004 0268, kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0268 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0532, nosaukumu ,,Markusi”.

Par nekustamā īpašuma ,,Aplīši” atsavināšanas ierosināšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. A. pilnvarotās personas A. P. iesniegumu ar 
lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Aplīši” ar kadastra numuru 3864 008 
0303 – 8,13 ha  kopplatībā.  Rugāju  novada  dome nolēma sagatavot atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu „Aplīši” ar kadastra numuru 3864 008 0303 – 8,13 
ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Uzdot Rugāju 
novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai 
vairākus sertificētus ekspertus, veikt nekustamā īpašuma „Aplīši” novērtēšanu.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja SIA “Lauku zemju inženieri” zemes ierīkotājas 
iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma „Meldri”, Rugāju novada Rugāju pagastā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0071. Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meldri” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0071, kas atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā.
2. Saglabāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0130 – 19,2 ha 
platībā, nekustamā īpašuma “Meldri” sastāvā.
3. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3874 018 0133 – 5,2 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Sīļu lauks”.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 018 0130 – 19,2 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 018 0133 – 5,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemes vienības īpašniekam uzdot nodrošināt visus pazemes un virszemes 
inženiertīklu   saglabāšanu,   kas  atrodas  zemesgabalu  teritorijā  un netraucēt to 
ekspluatāciju.
7. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus.

Par īres maksas samazinājumu 

Saskaņā ar Rugāju novada domes 2010. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 17 “Par 
īres maksas samazināšanu pašvaldības dzīvokļos” ar 2. punktu tika nolemts, 
sākot ar 2010. gada 1. janvāri, par logu un durvju nomaiņu pašvaldības dzīvoklī 
dzīvokļa īrniecei J. P. samazināt īres maksu uz 0,05 lati par kvadrātmetru mēnesī.

Atbilstoši iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem J. P. veikusi 
remontu,    nomainījusi   piecus   logus   dzīvoklim  ar  adresi:  Liepu  iela  4-2, 
Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4570, par kopējo summu: 
1714,33 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit euro un 33 centi). No 
2010. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim J. P. tika samazināta dzīvokļa 
īres maksa par 543,58 EUR (pieci simti četrdesmit trīs euro un 58 centi), līdz 
ar to attiecīgi jāturpina pilnībā samazināt īres maksu. Rugāju novada dome 
nolēma samazināt īres maksu J. P. 1170,75 EUR (viens tūkstotis viens simts 
septiņdesmit  euro  un  75 centi)  apmērā  turpmākajos  mēnešos par dzīvojamo 
telpu ar adresi: Liepu iela 4-2, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.

Par Rugāju novada domes noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus 
Nr. 1/2019 “Grozījumi Rugāju novada domes 2014. gada 17. aprīļa noteikumos 
“Rugāju novada bāriņtiesas nolikums””’.

Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Lai Rugāju novada bāriņtiesa varētu pēc iespējas ātrāk pieņemt bāriņtiesas 
kompetencē esošus lēmumus, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine ierosina likvidēt amata vienību bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 
un tā vietā nodarbināt vienu bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas 
priekšsēdētāju. Rugāju novada dome nolēma veikt grozījumus Rugāju no-
vada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā ar 2019. gada 31. janvāri, 
likvidēt amata vienību Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, Profesiju klasifika-
tora kods 1344 06. 

Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā

Rugāju   novada    domē    tika   saņemts   Rugāju   novada  bāriņtiesas  locekles 
Ilutas Učelnieces,  iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata. Ar 
2019. gada 31. janvāri tiks likvidēta amata vienība Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieks, Profesiju klasifikatora kods 1344 06. Līdz šim augstāk minēto amatu 
ieņēma Daiga Moroza. Bāriņtiesu likums paredz, ka bāriņtiesas sastāvā jābūt 
priekšsēdētājam un vismaz trīs bāriņtiesas locekļiem. Līdz ar to, atbrīvojot kādu 
locekli no amata, nepieciešams ievēlēt jaunu. Pēc Rugāju novada pašvaldības 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas ierosinājuma, lietderīgi par bāriņtiesas locekli ievēlēt 
Daigu Morozu, kas līdz šim pildīja bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces funk-
cijas un par bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju 
ievēlēt Rasmu Piliņu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbrīvot Rugāju novada bāriņtiesas locekli Ilutu Učelnieci ar 2019. gada 31. 
janvāri.
2. Ar 2019. gada 1. februāri līdz 2019. gada 31. augustam par Rugāju novada 
bāriņtiesas locekli ievēlēt Daigu Morozu. 
3. Ar 2019. gada 1. februāri līdz 2019. gada 31. augustam par Rugāju novada 
bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Rasmu 
Piliņu. 

Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas 
sastāvā

Rugāju novada domē tika saņemts Lauras Konivales iesniegums ar lūgumu 
izslēgt  viņu  no  Iepirkumu komisijas sastāva. Rugāju novada domes priekšsēdē-
tāja Sandra Kapteine ierosina komisijas sastāvā par piekto komisijas locekli 
ievēlēt Līgu Šustovu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Ar 2019. gada 31. janvāri izslēgt Lauru Konivali no Pastāvīgās iepirkumu 
komisijas sastāva. 
2. Ar 2019. gada 1. februāri ievēlēt Līgu Šustovu Pastāvīgās iepirkumu komisi-
jas sastāvā par komisijas locekli. 

Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā

Rugāju   novada   domē  tika  saņemts  Lauras Konivales iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no Izsoļu komisijas sekretāres pienākumu veikšanas, Rugāju no-
vada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina par  komisijas sekretāri 
ievēlēt Līgu Šustovu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Ar 2019. gada 31. janvāri izslēgt Lauru Konivali no Rugāju novada pašvaldības 
Izsoļu komisijas sastāva. 
2. Ar 2019. gada 1. februāri ievēlēt Līgu Šustovu Rugāju novada pašvaldības 
Izsoļu komisijas sastāvā par sekretāri.
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Informē Rugāju novada 
Dzimtsarakstu nodaļa
Liene Pipure
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2018. gada sākumā Rugāju novadā deklarēti 2265 iedzīvotāji, gada nogalē 
2206. Lazdukalna pagastā ir deklarētas 857 personas, Rugāju pagastā 1349 
personas. Rugāju novada ciemos ir deklarētas 811 personas, no tām Rugā-
jos 533, Benislavā – 147, un Skujetniekos – 131 persona.
          Novadā 2018.gada nogalē reģistrēti 1095 vīrieši un 1111 sievietes. Rugāju 
novadā deklarēti 2022 latvieši (91,7% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 
135 krievu tautības iedzīvotāji, 49 personas ir dažādu tautību pārstāvji.
          Novadā  ir  343 iedzīvotāji vecumā līdz 18 gadiem, 603 personas virs 60

gadu vecuma, 1260 personas darbspējas vecumā. Vērtējot pēc ģimenes 
stāvokļa Rugāju novadā deklarētas 716 personas, kuras ir laulībā, neprecē-
jušies – 1052, šķīrušies - 218, 220 - atraitņi.
         Rugāju    novadā    2018.  gadā   reģistrēts  21 jaundzimušais,  no  tiem  11 
meitenes un 10 zēni. 16 jaundzimušie reģistrēti Rugāju pagastā, 5 – Lazdukalna 
pagastā. 
        2018.gadā Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 5 laulības.
        Rugāju   novadā    2018.   gadā   reģistrēti  38  mirušie,  no tiem 24 sievie-
tes, 14 vīrieši. 32 no mirušajiem latviešu tautības, 6 krievu tautības iedzīvotāji. 
Lazdukalna pagastā mirušas 13 personas, Rugāju pagastā 25 iedzīvotāji. 
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Mirušo vecums:

Rugāju novada 
pašvaldības zemju 
nomnieku ievērībai
Informācija: Rugāju novada domes administrācija

Rugāju novada dome informē, ka 
tuvāko mēnešu laikā lauzīs lauk-
saimniecības zemes nomas maksas 
līgumus ar parādniekiem.
         Rugāju novada domes noslēgtajos 
Lauku apvidus zemes nomas līgumos 
ir noteikts, ka iznomātājs ir tiesīgs 
vienpusējā kārtā izbeigt līgumu pirms 
termiņa 1 mēneša laikā, ja nomnieks 
ir nokavējis nomas maksas maksāju-
mu termiņu vairāk par 12 mēnešiem.
    Aicinām tuvākajā laikā samaksāt 
nodokļa parādus par nomā esošajām 
lauksaimniecības zemēm, pretējā 
gadījumā līgumi ar parādniekiem tiks 

lauzti, un, atgādinot to, ka saistības ir     
jāpilda, informējam, ka tas nomnieku 
neatbrīvos      no      parāda     summas 
atmaksas.
      Pēc līguma izbeigšanās nomnieks 
var nojaukt visas viņam piederošās 
pagaidu būves, kā arī demontēt 
ražošanas iekārtas, ja puses nevieno-
jas citādi. Viss, kas atradīsies uz zemes 
vienības pēc nodošanas vai, ja tāda 
nomnieka vainas dēļ nevar notikt, 12 
mēnešus pēc līguma izbeigšanās tiks 
uzskatīts par pamestu mantu, kuru 
Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem 
ieskatiem vai novākt.

Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uz-
raudzības komisijas sastāvā

Rugāju novada domē tika saņemts Lauras Konivales iesniegums ar lūgumu 
izslēgt viņu no Lauksaimniecības zemju uzraudzības komisijas sastāva. Rugāju 
novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina komisijas sastāvā par 
piekto komisijas locekli ievēlēt Līgu Šustovu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Ar 2019. gada 31. janvāri izslēgt Lauru Konivali no Rugāju novada lauk-
saimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva.
2. Ar 2019. gada 1. februāri ievēlēt Līgu Šustovu Rugāju novada lauk-
saimniecības   zemju   darījumu  uzraudzības  komisijas  sastāvā  par  komisijas 
locekli un sekretāri. 

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
sastāvā

Rugāju novada domē tika saņemts Lauras Konivales iesniegums ar lūgumu 
izslēgt   viņu   no  Rugāju  novada  pašvaldības  mantas novērtēšanas komisijas 
sastāva, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina komisi-
jas sastāvā par trešo komisijas locekli ievēlēt Līgu Šustovu. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. Ar 2019. gada 31. janvāri izslēgt Lauru Konivali no Rugāju novada pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas sastāva.
2. Ar 2019. gada 1. februāri ievēlēt Līgu Šustovu Rugāju novada pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas sastāvā par komisijas locekli. 

Par   papildus   amata  vienību  piešķiršanu  un  mēneša darba algas likmju 
noteikšanu Rugāju novada Eglaines pamatskolas pedagogiem

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas direk-
tores   Ilzes    Burkas   iesniegumu   ar   lūgumu   piešķirt   skolai   nepieciešamo

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada 
pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/

Lēmumi 2019

finansējumu 2018./2019. mācību gadā direktora vietnieka darba apmaksai – 0,4 
amata likmes (0,2 direktora vietnieka izglītības jomā likmes un 0,2 direktora 
audzināšanas darbā likmes) – EUR 304. Tāpat tiek lūgts finansējums EUR 284 
apmērā pagarinātās grupas skolotāja darba apmaksai – kopā mācību gadā 0,4 
amata   likmes.  Kopējais   Rugāju   novada  Eglaines  pamatskolas finansējuma 
pieprasījums pašvaldībai ir EUR 588, VSAOI – EUR 141.65 mēnesī, gadā kopē-
jais finansējuma apjoms nepieciešams EUR 8755.80 (astoņi tūkstoši septiņi 
simti piecdesmit pieci  euro 80 centi) apmērā. Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt Rugāju novada Eglaines pamatskolai 2019. gadā šādu papildus amata 
vienību skaitu un mēneša darba algas likmes:
1.1. 0,4 amata vienību pagarinātās grupas skolotājs (kods 2359 03), mēneša 
darba algas likme EUR 352.42 (trīs simti piecdesmit divi euro 42 centi), t.sk. 
VSAOI EUR 68.42 (sešpadsmit euro);
1.2. 0,4 amata vienības direktora vietnieks (1345 04), mēneša darba algas likme 
EUR 377.23 (trīs simti septiņdesmit septiņi euro 23 centi), t.sk. VSAOI EUR 
73.23 (septiņdesmit trīs euro 23 centi);
2. Finanšu līdzekļus EUR 8755.80 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci  
euro 80 centi) ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļā „Eglaines pamatskola” .

Par nomas līgumu izbeigšanu

Rugāju novada dome regulāri slēdz līgumus par lauksaimniecības zemes nomu. 
Rugāju novada domes slēgtajos līgumos ar nomniekiem ir atrunātas Rugāju no-
vada   domes   tiesības   vienpusēji   atkāpties   no   līguma,  ja  nomnieks  kavē 
maksājumus ilgāk par 12 mēnešiem. Rugāju novada dome nolēma vienpusēji 
izbeigt 20 zemes nomas līgumus ar 11 personām.

Gadījumā, ja esat veikuši minēto maksājumu, kā arī citu neskaidrību gadī-
jumā lūdzam sazināties ar nodokļu administratori (Rugāji) Inu Poišu, tālrunis: 
64521350; 26698757, nodokļu administratori (Lazdukalns) Zigrīdu Anču, tālru-
nis: 64546826; 27839513, nekustamā īpašuma speciālisti Janu Krilovu, tālrunis: 
27803039.

Foto: Agrita Luža
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Informācija sociālajos 
jautājumos
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2018.gada 1.decembra līdz 
31.decembrim:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 133,88
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – EUR 1107,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 346,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 75,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 587,67
Bēru pabalsti – EUR 300,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pārējie pabalsti – EUR 3494,86, tajā skaitā:   
        pabalsts jubilāriem – EUR 60,00;
        ēdināšanai – EUR 3434,86; 
  
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2018.gadam – 
EUR 70685,00
Izlietotie līdzekļi decembrī – EUR 6189,41
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 59950,30

Trūcīgas ģimenes statuss – 7 ģimenēm; trūcīgas personas statuss – 3 personām;
maznodrošinātas   ģimenes   statuss – 7  ģimenēm;   maznodrošinātas  personas 
statuss – 5   personām;     GMI   pabalsts – 1  personai;   1  ģimenei;  ārstēšanās 
pabalsts – 17 personām; bērna piedzimšanas pabalsts – 1 personai; apbedīšanas 
pabalsts – 4   personām;   piešķirts  dzīvokļa  pabalsts– 11  personām;  piešķirts 
pabalsts   mājokļa   remontam – 10  personām;  piešķirts  pabalsts  briļļu  iegādei 
bērnam – 3 personām. 

Pērn Latgalē lielākais 
jauno uzņēmumu 
pieaugums – Rugāju 
novadā
Informācija: www.lpr.gov.lv

Aizvadītajā   gadā   Latvijā   Lursoft   izpētījis,  cik  aktīvi jauni uzņēmumi 
aizvadītajā gadā reģistrēti dažādās Latvijas pašvaldībās – kur to skaits 
audzis, bet kurās vietvarās – samazinājies.
          Dati liecina, ka, salīdzinot ar 2017.gadu, jaunreģistrēto uzņēmumu skaits 
palielinājies 64 pašvaldībās, 59 pašvaldībās samazinājies likvidēto uzņēmu-
mu skaits, savukārt 25 vietvarās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedzis 
likvidēto uzņēmumu skaitu. Jānorāda, ka 2018.gadā jauni uzņēmumi reģistrēti 
visās Latvijas pašvaldībās, tiesa, atsevišķās no tām jauno uzņēmumu skaits bijis 
salīdzinoši zems. Piemēram, Vārkavas un Ciblas novados gada laikā reģistrēts 
tikai viens jauns uzņēmums, bet Baltinavas novadā – 2, Aglonas novadā -3 . 
Tajā pašā laikā Vārkavas novadā pērn likvidēti 11 uzņēmumi, kas pielīdzināms 
uzņēmumu skaitam, kas novadā reģistrēts pēdējo četru gadu laikā. Kā pozitīvs 
piemērs jāizceļ Kārsavas un Ilūkstes novadi, kuri Latgalē ir vienīgie kur jaun-
dibināto un likvidēto uzņēmumu starpība ir atzīmējama ar plus zīmi. Jaunu 
uzņēmumu skaits pērn būtiski palielinājies Rugāju novadā (+125%).
             Situācija, kad likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedz jaunreģistrēto skaitu, 
pagājušajā gadā vērojama visās Latvijas lielākajās pilsētās, neskatoties uz to, 
ka vairumā gadījumu jauno uzņēmumu skaits pagājušajā gadā bijis lielāks nekā 
2017.gadā. Izņēmums ir vien Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils, kur 
jaunreģistrēto uzņēmumu skaits sarucis. Vienlaikus šīs četras pilsētas jāizceļ 
arī pozitīvā gaismā, jo, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn sarucis tajās likvidēto 
uzņēmumu skaits. Piemēram, Rēzeknē likvidēto uzņēmumu skaits gada laikā 
samazinājies par 81 (2017.gadā likvidēti 195 uzņēmumi 2018.gadā – 114), bet 
Daugavpilī – par 88 (2017.gadā likvidēti 423, bet 2018.gadā – 335).
          Latgales    lielajās  pilsētās  2018. gadā absolūtos skaitļos ir vērojams 
vislielākais likvidēto uzņēmumu skaita samazinājums visā Latvijā, kur reģis-
trēts Daugavpilī (par 88 likvidētiem uzņēmumiem mazāk nekā 2017.gadā) un 
Rēzeknē (par 81 likvidētu uzņēmumu mazāk).

Iedzīvotāju zināšanai 

CFLA aicina pieteikties 
ERAF atbalstam ražošanas 
telpu un infrastruktūras 
attīstīšanai
Informācija: www.cfla.gov.lv

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu 
iesniegumu atlasi par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infra-
struktūras izveidē vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā 
atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF).
      Projektu iesniegumu pieņemšanu CFLA sāka 15. janvārī un tos varēs 
iesniegt    līdz   15.   aprīlim.    Projektu   iesniedzēji   var  būt  komersanti vai 
nodibinājumi, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un iznomāšanu 
ražošanas vajadzībām, apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozares mazie un vidējie komersanti, kas būvē ražošanas telpas 
savām vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes. Rīgas plānošanas reģionā apstrādes 
rūpniecībai jābūt augstas pievienotās vērtības nozarē.
         Ar   ERAF  atbalstu  plānots  veicināt  apstrādes rūpniecības un viedo 
specializācijas jomu komersantu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu 
veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi reģionos.
        Paredzēts,  ka finansējumu piešķir ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei 
vai atjaunošanai visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu. Vienam plānošanas 
reģionam pieejamais ERAF finansējums ir 5 088 784 eiro; vienam projektam 
maksimālais ERAF finansējuma apmērs ir 1 500 000 eiro, Rīgas plānošanas 
reģionā – 5 088 784 eiro.
         ERAF atbalsts ražošanas telpu attīstībai paredzēts darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 
3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras 
izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.
           Informācija   par   visām  CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA
mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .

Izmaiņas Valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Rugājos

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 1. februāri VPVKAC Rugājos 
speciālistes pienākumus pilda Rugāju novada domes sekretāre 
ARnItA PUGAčA. 

Centra darba laiks Rugājos (Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, 
1. stāvā)
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Kontaktinformācija:
Arnita Pugača 
Mob.tālr. 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpo-
jumucentri.lv 

-
-
-
-
-

  Informējam, ka sākot ar 2019. gada 6. februāri Rugāju novada domes 
  juriskonsultes pienākumus pilda LīGA ŠUStovA. 
  tālrunis: 64521348
  E-pasts: liga.sustova@rugaji.lv

Publicitātes foto: www.pexels.com
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Sekmīgi noritējusi 
akreditācija Rugāju 
sporta centrā
Biruta Berkolde
Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja
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Aizvadītā gada decembrī, pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē 
Rugāju sporta centrs notika akreditācijas process, 
kurā Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēta 
komisija izvērtēja sporta skolas darbības jomas un 
īstenoto izglītības programmu kvalitāti. vienlaikus 
ar   sporta   skolas   akreditāciju   tika  veikta  arī  tās 
direktora profesionālās darbības novērtēšana.
      Gatavošanās akreditācijas procesam ir ilgstoša un 
darbietilpīga,    šajā      darbā     tiek     iesaistītas    visas 
ieinteresētās puses. Skola raksta pašnovērtējuma ziņo-
jumu,   ar    ko   mājaslapā  www.rugaji.lv   ikkatrs   var 
iepazīties. Pašnovērtējuma ziņojumam ir noteikta struk-
tūra, tiek veikta    skolas   darbības   analīze septiņās 
pamatjomās, katrā no tām ir vairāki kritēriji (kopā 20). 
Katru kritēriju var vērtēt četros vērtējuma līmeņos: “ne-
pietiekami”, “pietiekami”,    “labi”,     “ļoti    labi”.     
Tādejādi    tiek izanalizēts viss skolas darbs.
        Akreditācijas    laikā    izglītības    iestādē   ierodas 
ekspertu     komisija.     Notiek      sarunas     ar    skolas 
administrāciju, pedagogiem, audzēkņiem, Skolas 
padomi, vecākiem. Ekspertu komisija tiekas arī ar 
pašvaldības vadītājiem un izglītības darba vadītāju. 
Notiek dokumentu, materiālu analīze, stundu/nodar-
bību vērošana. Savu viedokli izteikt ir iespēja katrai 
iesaistītajai pusei un ekspertu komisijai ir pietiekami 
daudz materiālu akreditācijas ekspertu komisijas ziņo-
juma rakstīšanai. Arī eksperti izsaka savu viedokli 
par skolas darbu, katru kritēriju vērtējot jau minētajos 
līmeņos. Tie var atšķirties no skolas izteiktā vērtējuma.
     Ziņojumā nosaka skolas darbības stiprās puses un 
sniedz ieteikumus uzlabojumiem. Lai arī reizēm ir 
priekšstats, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
(mūzikas, mākslas un sporta skolas) darbojas pēc pilnī-
gi citiem noteikumiem, šo iestāžu akreditācijas notiek 
pēc identiskiem kritērijiem. Līdz ar to prasības visām 
izglītības iestādēm ir līdzvērtīgas.
        Pārsvarā gadījumu reizē ar skolas akreditāciju notiek 
arī skolas direktora profesionālās darbības vērtēšana, 
kas    arī     ir     sarežģīts    process.  Ievērojot  Izglītības 
attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, pašvaldī-
ba kopā ar izglītības iestādes vadītāju nosaka izglītības 
iestādes vadītāja individuālos darbības mērķus un uzde-
vumus konkrētajam vērtēšanas periodam, vērtējamās 
kompetences, mācību un attīstības vajadzības. Izglītības 
iestādes vadītājs un pašvaldības speciālists skolas direk-
tora darba izpildes novērtēšanu veic valsts informāci-
jas sistēmā “Novērtēšanas elektroniskās veidlapas 
informācijas sistēma” – direktors raksta savu pašvērtē-
jumu, pašvaldības speciālists - pašvaldības vērtējumu 
un    komentārus,   lai  ekspertu  komisija varētu izvērtēt 
direktora piemērotību darbam. Izglītības iestādes 
vadītāju 11 kritērijos (no tiem izlases kārtībā – piecos 
kritērijos) novērtē ar šādiem vērtējumiem: “teicami”, 
“ļoti labi”, labi”, “jāpilnveido”, “neapmierinoši”.
       Rezultātā tiek pieņemts akreditācijas komisijas 
lēmums par izglītības iestādes akreditāciju uz sešiem 
gadiem un programmu akreditāciju uz diviem (ja skolai 
ir vairākas uzlabojamas jomas) vai sešiem gadiem, 
kā arī lēmums par direktora atbilstību amatam, kas ir 
spēkā sešus gadus. Pārējā laikā direktora darbu vērtē 
pašvaldībā. Iespējama arī situācija, ka izglītības iestādei 
akreditācija tiek atteikta, ja vērtējumi kritērijos ir zemi. 
Tāda iestāde vairs nav tiesīga darboties.
           Sekmīgi  akreditācija  ir  noritējusi  Rugāju  sporta 
centrā.   Klātienē   akreditācijas   komisija  iepazinās  ar 

sporta    skolas    fizisko    vidi,   noskatījās  video 
prezentāciju par Rugāju sporta centru, vēroja 
un analizēja nodarbības, iepazinās ar izglītības 
iestādes    dokumentāciju,    diskutēja   ar   skolas 
administrāciju, Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju un izpilddirektori, Izglītības pār-
valdes vadītāju, skolas pedagogiem, audzēkņiem 
un viņu vecākiem.
     Rugāju sporta centrs un tā trīs piedāvātās 
sporta izglītības programmas –  Basketbols 
(izglītības programmas kods 20V813001), Bas-
ketbols (kods 30V813001) un Vieglatlētika (kods 
20V813001) – akreditētas uz maksimālo laiku 
– sešiem gadiem, kas ir apliecinājums tam, ka 
šajā izglītības iestādē tiek nodrošināta kvalitatīva  
profesionālās ievirzes sporta izglītības apguve.
      Akreditācijas komisija sporta skolai augstāko 
vērtējuma līmeni – ļoti labi (IV līmenis) –  noteica 
par darbu septiņos kritērijos – atbalsts personības 
veidošanā, atbalsts karjeras izglītībā, sadarbība ar 
izglītojamā ģimeni, mikroklimats, fiziskā vide un 
pieejamība, iekārtas un materiāltehniskie resursi, 
izglītības     iestādes      sadarbība       ar      citām 
institūcijām. Pārējos kritērijos ir vērtējums labi 
(III līmenis), kā arī aprakstoši un mutiski izteik-
tā atzinība ir apliecinājums izglītības iestādes 
stratēģijas veiksmīgai īstenošanai.
   Komisija arī novērtēja sporta skolas darbības 
stiprās puses: mācību procesā un nodarbībās tiek 
īstenots   audzināšanas   darbs,  izglītības  iestāde 
aktīvi piedalās ārpusskolas pasākumos; treneri 
un iestādes vadība izmanto platformu “Mykoob”; 
augsti    sasniegumi   basketbolā;  iestāde  piedāvā 
interešu izglītības programmu “Svarbumbu 
sports”,   kuru   īsteno  ar  augstvērtīgiem sasniegu-
miem; fizioterapeita iekļaušana izglītības pro-
grammu īstenotāju komandā; mērķtiecīga peda-
gogu profesionālā pilnveide u.c. 
     Akreditācijas komisijas ziņojumā tika arī atzīts 
ka  ar  pašvaldības  atbalstu Sporta skolas audzēk-
ņiem ir nodrošinātas bezmaksas nodarbības, kā 
arī transports audzēkņu nogādāšanai Valsts sporta 
medicīnas   centrā.   Sadarbībā   ar  sporta  skolas 
direktoru    L. Krēmeru    un    atsaucoties    viņa 
iniciatīvai, pašvaldība ir sniegusi atbalstu ar 
transportu audzēkņu spēļu prakses gūšanai,  mūs-
dienīgas sporta bāzes stiprināšanai, audzēkņu 
nodrošināšanai ar nepieciešamo ekipējumu un 
skolas  inventāru  izglītības  programmu apguvei, 
izglītības    iestādes    sekmīgāko   audzēkņu   ap-
balvošanai u.c.  Akreditācijas  procesā  sniegti  arī 

ieteikumi  sporta skolas  darbības  tālākai  
uzlabošanai, piemēram, sadarbībā ar pašvaldību 
plānot un    organizēt   sporta    nometnes   vieglat-
lētikas nodaļas audzēkņiem un veidot sistēmu 
darbā ar talantīgākajiem audzēņiem vieglatlētikā 
u.c.
      vienlaicīgi    akreditācijas  laikā,   veicot 
izglītības iestādes vadītāja Laura Krēmera pro-
fesionālās darbības novērtējumu, tika gūts viņa  
profesionālās varēšanas apliecinājums: divi 
vērtējumi “teicami” (kompetences: komandas 
vadīšana, izglītības iestādes materiāltehnisko 
resursu pārvaldīšana), viens – “labi” un pārējie 
astoņi vērtējumi – “ļoti labi” (kritēriji: mērķu 
un uzdevumu izpilde, amata pienākumu izpilde; 
kompetences:   darbinieku motivēšana  un  attīstī-
šana,    orientācija    uz    attīstību,   orientācija  uz 
rezultātu    sasniegšanu;   profesionālās  kvalifikā-
cijas kritēriji: profesionālā pieredze, profesionālās 
zināšanas  un   prasmes, vispārējās  zināšanas  un 
prasmes). 
         Komisija atzinīgi novērtējusi to, ka izglītības 
iestādes kvalitāti paaugstinošie pasākumi veikti 
pēc direktora iniciatīvas. Regulāri popularizēts 
skolas tēls, ievērojami attīstīti pasākumi savstar-
pējās komunikācijas un sadarbības uzlabošanai.
       Organizējot komandas darbu, direktors uzņe-
mas   līdera  lomu,  sekmē  darbinieku  vēlmi 
līdzdarboties augstāku rezultātu sasniegšanai. 
Lauris    Krēmers   ir   erudīts   vadītājs  ar  plašu 
redzesloku un daudzveidīgām interesēm, izrā-
da iniciatīvu jaunu risinājumu vai uzlabojumu 
ieviešanā. Profesionālās darbības uzlabošanai 
komisija norādījusi – rast iespēju atvērt jau-
nas mācību treniņu grupas      vieglatlētikā   un,    
piesaistot    Eiropas Savienības finansējumu un 
pašvaldības   atbalstu,   uzbūvēt    jaunu   piebūvi 
sporta hallei u.c.  
        Rugāju sporta centra direktoram L. Krēme-
ram    ar    Izglītības   kvalitātes    valsts  dienesta 
lēmumu ir apstiprinātas tiesības turpināt ieņemt 
sporta skolas direktora amatu līdz nākamajai 
izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības 
novērtēšanai. 
      Par  akreditācijas   rezultātu  visi var būt 
gandarīti,   jo   sporta   skolas  kolektīva  darbs  ir 
atzinīgi      novērtēts.    Ne     mazāk     veiksmīgu 
akreditācijas    procesu    nākamā   gada  pavasarī 
ceram sagaidīt arī pārējās novada pašvaldības 
skolās – Rugāju novada vidusskolā un Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā.
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Rugāju novada kultūras pasākumu 
plāns 2019. gadam

Gunta Grigāne
Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja

nosaukums Datums, 
kad notiks

organizatori, 
pasākuma norises vieta

Atbildīgais 
darbinieks

  Dambretes spēles turnīrs   26.01.2019.   Kultūras nodaļa
  Rugāju tautas nama mazā zāle

  G.Grigāne

  valentīndienas  balle kopā ar Lauri Neilandu. 
  Ieeja:  no plkst. 22.00 - 23.00 -2,00 eiro, pēc plkst. 23.00 3,00 eiro

  16.02.2019.   Lazdukalna saieta nams   S.Akmentiņa

  tautas muzikantu saiets un danču vakars Rugājos. 
  Ieeja: ziedojums 1,00 eiro

  Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojums. Koncerts  ar Līgu 
  Rīderi un Rihardu Krilovu. Balle kopā ar grupu “Putu kvass.” 
  Ieeja: līdz plkst. 23.00- 3,00 eiro, pēc plkst. 23.00- 3,50 eiro

  Mazais Eglaines vokālists 2019

  23.02.2019.

  08.03.2019.

  15.03.2019.

  Kultūras nodaļa
  Rugāju tautas nams

  Lazdukalna saieta nams

  Lazdukalna saieta nams

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  S.Akmentiņa

  S.Akmentiņa
  A.Ikstena

  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

  Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2019” 

  Lieldienu pasākums, balle kopā ar J.Ķirsonu. Ieeja: 2.50 eiro

  vPDK “Rugāji” un bērnu deju kolektīvu  sadancis  “Latvija
  sākas mūsu sirdīs.” Balle ar Ģirtu Ripu. Ieeja: līdz plkst. 23.00 -   
  2,00 eiro, pēc plkst. 23.00 - 3,00 eiro

  Pasākums novada vecākajai paaudzei

  25.03.2019.

  12.04.2019.

  21.04.2019.

  04.05.2019.

  27.04.2019.

  Rugāju novada muzejs, Kultūras nodaļa, 
  Rugāju skvērs

  Kultūras nodaļa 
  Rugāju tautas nams

  Kultūras nodaļa
  Lazdukalna saieta nams

  Kultūras nodaļa
  Lazdukalna saieta nams

  Kultūras nodaļa.
  Rugāju tautas nams.

  G.Grigāne
  V.Vīcupa

  G.Grigāne
  V.Smoļaka

  G.Grigāne
  S. Akmentiņa

  G.Grigāne 
  S.Akmentiņa
  L.Bukša

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā

  vasarsvētku garīgās mūzikas koncerti 
  Rugāju novada baznīcās

  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

  Saulgriežu svinēšana, balle kopā ar Lauri Neilandu
  Ieeja 2,00 eiro

  Maija mēnesī

  09.06.2019.

  14.06.2019.

  21.06.2019.

  Kultūras nodaļa sadarbībā ar garīgo
  dziesmu ansambli ”Sonāte” un 
  etnogrāfisko ansambli “Benislava”

  Kultūras nodaļa
  Rugāju Romas katoļu baznīca
  Augustovas sv. Elizabetes Romas katoļu
  baznīca 

  Kultūras nodaļa 
  Rugāju novada muzejs 
  Rugāju skvērā
  
  Kultūras nodaļa 
  Rugāju parka estrāde

  S.Akmentiņa
  G.Grigāne

  G.Grigāne

  G.Grigāne
  V.Vīcupa

  G.Grigāne 
  S.Akmentiņa

JAnvĀRIS

FEBRUĀRIS

MARtS

APRīLIS

MAIJS

JŪnIJS

JŪLIJS

  Rugāju novada Jaunības svētki. Zaļumballe ar grupu 
  “Kamēr jauni” no Madonas. Ieeja: līdz plkst. 23.00- 3,50eiro, pēc 
  plkst. 23.00-4,00 eiro. 

  06.07.2019.   Kultūras nodaļa
  Rugāju parka estrāde

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

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

  16.03.2019.   Rugāju tautas nams   G.Grigāne
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  Baltijas ceļam-30   23.08.2019.   Kultūras nodaļa 
  Uz Vārnienes upes tiltiem

  G.Grigāne

  Deju kopu sadancis - koncerts “…Mēs dejojām vēl vienu vasaru.”
  Vasaras noslēdzošā  lielā zaļumballe  kopā ar grupu “Galaktika”. 
  Ieeja:5,00 eiro

  Rudens balle kopa ar grupu “OTTO.”  Ieeja: līdz plkst. 23.00-3,00
  eiro, pēc plkst. 23.00 -3,50 eiro

  Starptautiskā senioru diena.
  Veco laužu dienai veltītās aktivitātes

  novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas 
  atklāšanas pasākums. 

  teātra grupu salidojums Lazdukalnā.
  

  Tradīcijas „Psalmu dziedājumi” pasākums.

  Lāčplēša dienai veltīts pasākums, lāpu gājiens

  Latvijas valsts svētku pasākums. Balle ar grupu “GINC & ES.” 
  Ieeja brīva

  Pasākums Rugāju novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem.

  novada egļu iedegšanas pasākums

  Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa 30 gadu 
  jubilejas koncerts

  Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniem.

  Ziemassvētku pasākumi:  koncerti Rugāju tautas namā, novada 
  Dievnamos, Sociālās aprūpes centrā “Rugāji“. 
  Balle kopā ar L.Neilandu. Ieeja:2,50 eiro 

  RUGĀJU novADA SvētKI  “Uz Rugājiem no visām debess
  pusēm, mūs visus šodien tikties sauc”!
  Svētku ietvaros:
  *Rugāju novada vidusskolas 115 gadu jubilejas pasākumi
  *Iespēja apceļot  Rugāju novadu pa maršrutu: Rugāji-Silenieku
   skola-Saipetnieki- Benislava-Rugāji
  *Rugāju novada Bērnības svētki
  *Amatnieku tirdziņš
  *Radošās darbnīcas, atrakcijas un izklaides bērniem 
  *Laser Tag LATGALE
  *Ielu vingrotāji
  *Skolas zupa
  *Foto orientēšanās
  *Muzejā izstāde par novadā bijušajām skolām 
  *Skolas jubilejas svētku pasākums sporta centrā
  *Aijas Andrejevas un pavadošās grupas koncerts, 
  *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 - 4,00eiro

  13.07.2019.   Rugāju novada dome
  Rugāju tautas nams
  Rugāju novada vidusskola
  Rugāju sporta centrs
  Rugāju parka estrāde
  Rugāju stadions

  I.Arelkeviča
  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

AUGUStS

  Kultūras nodaļa
  Rugāju parkā

  30.08.2019.   G.Grigāne
  A.Grāmatiņa

  14.09.2019.   Lazdukalna saieta nams   S.Akmentiņa

SEPtEMBRIS 

oKtoBRIS

  Kultūras nodaļa sadarbībā ar sociālās
  aprūpes centru “Rugāji”, Sociālās 
  aprūpes centrā “Rugāji.”

  Kultūras nodaļa 
 Rugāju tautas nams

  Kultūras nodaļa
  Lazdukalna saieta nams

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  S.Akmentiņa
  A.Rakstiņa
  G.Grigāne

  01.10.2019.

  12.10.2019.

  26.10.2019.

novEMBRIS

  03.11.2019.

  11.11.2019.

  16.11.2019.

  29.11.2019.

  Kultūras nodaļa
  Rugāju tautas nams 

  Kultūras nodaļa
  Pie Nacionālo partizāņu piemiņas 
  akmens un Rugāju skvērs

  Kultūras nodaļa
  Rugāju tautas nams vai sporta centrs

  Rugāju tautas nams

  G.Grigāne

  G.Grigāne

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  G.Grigāne
  M.Orniņa

DECEMBRIS

  13.12.2019.

  13.12.2019.

  Kultūras nodaļa
  Rugājos un Lazdukalnā

  Kultūras nodaļa 
  Rugāju tautas nams

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  G.Grigāne
  S.Anckina

  19.12.2019.   Kultūras nodaļa
  Rugāju tautas nams

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

  21.12.2019.-  
  25.12.2019.

  Kultūras nodaļa 
  Rugāju tautas nams

  G.Grigāne
  S.Akmentiņa

PASĀKUMU PLĀnĀ nAv IEtvERtI KonCERtI, tEĀtRI, BALLES U.C. vEIDA 
PASĀKUMI, KURI RoDAS DARBA GAItĀ!
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21.gadsimtu mēdz dēvēt par tehnoloģiju laikmetu, kas strauji attīstās. 
Mūsu   izvēle   ir   pašu   rokās  -  mainīties  līdzi  laikam vai ... Arī mūs-
dienu izglītībā notiek ievērojamas pārmaiņas – pedagogi visā pasaulē 
domā, kā mācību procesu padarīt saprotamu 21.gadsimta digitālajai 
paaudzei. Par to domāja un sprieda izglītības darbinieki no Dānijas, 
Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Anglijas un Latvijas, no 9. līdz 11.jan-
vārim, piedaloties starptautiskā konferencē “FAME – Film And Media 
for Education” tallinā. 
         Rugāju novada vidusskolas skolotājas Ilze Dobrovoļska un Līga 
Spriņģe bija Latvijas delegācijas sastāvā. Konferences ietvaros dalībnieki 
tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu pieredzi filmu un IT izmantošanā dažādu 
līmeņu izglītībā. Bija iespēja apmeklēt dažādas meistardarbnīcas, kurās no-
zaru speciālisti dalījās pieredzē par dažādiem jautājumiem.
        1. darbnīcā “Nature Moves - Animated Science” - ieguvām jaunas 
iemaņas animācijas filmu veidošanā, skaņu ierakstīšanā. Kā mācību procesā 
izmantot animāciju veidošanas rīkus, mobilos telefonus, planšetes u.tml.
        2. darbnīcā “Productive learning with documentary film” - nosti-
prinājām savas prasmes interviju un video ierakstu veidošanā, kā arī lietām, 
kurām jāpievērš uzmanība, piemēram, dokumentālās filmas veidošanā. 

Informācija: Līga Spriņģe

Starptautiskā konference “Fame – Film and Media for 
Education”

Tika organizētas meistarklases, kurās diskutēja par virtuālo realitāti, medijpratību 
un   kritisko   domāšanu   viltus  ziņu  laikmetā.  Dalība konferencē apliecināja, ka 
šodien mēs veidojam rītdienu un nākotnes mantojums būs tas, ko atstāsim mēs.

Sumināti konkursa 
“Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums” dalībnieki
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2018. gada nogalē, jau trešo gadu pēc kārtas, Rugāju novada pašvaldība 
izsludināja konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, lai veicinātu 
Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un 
gadu mijas laikā. 
       Konkursam tika pieteikti 11 noformēti objekti četrās kategorijās. 27. decembrī 
konkursa vērtēšanas komisija devās aplūkot izgaismotos un noformētos objektus, 
lai klātienē pārliecinātos par dalībnieku izdomu un radošumu, izdaiļojot ēkas.
       Milzu    sniegavīri,    krāšņas   zvaigznes,  rūķi, egle no siena ruļļiem, gaismas 
projekcijas un mirdzošās lampiņas patiešām sniedza prieku gan vērtētājiem, gan 
pašiem ēku iemītniekiem. Šī gada 7. janvārī dalībnieki tika aicināti uz konkursa 
rezultātu paziņošanu, kā arī, lai pastāstītu kā radušās idejas un kāds bijis ceļš līdz 
noformējumam un dalībai konkursā.
REZULtĀtI

Privātmāju noformējums -1. vieta - Jānis Luža, Kurmenes iela 51, Rugāji, 
Daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums -1. vieta - Daudzdzīvokļu māja 
Skolas ielā 6, Rugāji, Uzņēmumu noformējums, 1. vieta - Biedrība “Silenieku 
skola”, Lazdukalna pagasts, Sabiedrisko ēku noformējums, 1. vieta - Rugāju no-
vada vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji. Priekšsēdētājas simpātiju balva tika 
piešķirta   Ilgonim  Zizlānam  (Z/S “KALMES”). Paldies  par  dalību  konkursā 
Benitai Petrovai, Natālijai Višņakovai, daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 8, Rugā-
jos iedzīvotājiem, Evai Leonei, Aijai Kindzulei (Z/S “Ievas”), Rugāju bibliotēkai.

Dambretes turnīrs 
Rugājos norisinājies jau 
ceturto reizi 

Foto: Agrita Luža

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

26. janvāra ziemīgajā rītā Rugāju tautas namā pulcējās dambretes 
spēles entuziasti, lai piedalītos dambretes turnīrā, kurš šogad Rugājos 
norisinājās jau ceturto reizi. 
        Dalībnieki   tika   sadalīti   divās  grupās – bērnu   un   pieaugušo.  Katrs 
spēlētājs rūpīgi, pārdomājot savu spēles stratēģiju, tikpat rūpīgi un apdomāti, 
izdarīja gājienus. Priecājamies, ka gadu no gada Rugājos pieaug interese par 
dambretes spēli un kuplinās dalībnieku skaits organizētajā turnīrā. 

REZULtĀtI

Pieaugušo grupa 
1 vieta - Jānis Čakāns,
2.vieta - Ainārs Losevs,
3.vieta - Dainis Poišs.

Bērnu grupa 
1.vieta - Marika Garbacka,
2.vieta - Marta Felicita Sņegova,
3.vieta - Marta Kočāne.

no 3.vietas tikai par 0,5 punktiem at-
palika divpadsmitgadīgais Lauris 
Lazovskis, kurš atšķirībā no citiem 
bērniem spēlēja pieaugušo grupā.

Foto: Gunta Grigāne

Foto: no personīgā arhīva
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Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Pēc pagājušā gada, kad viss it visur norisinājās zem Lat-
vijas simtgades zīmes, kad Latvijas simtgadi gaidījām jau 
gadiem, gatavojāmies tai un arī nosvinējām,  kad, pašiem 
pat  īsti  to nezinot, beidzot apjautām, cik tomēr mums Lat-
vija dārga, jo tās apaļo, skaisto jubileju svinējām kā dārgai 
ģimenes vecmāmiņai. Šo lielo notikumu mums kā laika-
biedriem savās dzīvēs bija lemts piedzīvot. Gaidot jauno    
gadu, brīžiem likās: „Ko tālāk, vai ar to viss beidzas?” Pro-
tams, ka nē! Jaunais gads ir atnācis ar brīnišķīgu, kārtīgu 
ziemu, ar jauniem plāniem un iecerēm Latvijas nākošajai 
simtgadei, kuru šogad uzsākam.
       Ieejot Latvijas otrajā simtgadē un iesākot 2019. gadu, 
papētīju gadskaitļus. Šogad vēl pakavēsimies pie 100 gadu 
zīmes, jo 100 gadi aprit kopš Latvijas armijas dibināšanas un 
ir Latvijas Brīvības cīņu simtgade. Vislielākā cieņa un gods 
Lāčplēša ordeņa kavalieriem! 
        Laiks ir nepielūdzams, šogad apritēs jau 70 gadi kopš 1949. 
gada izsūtīšanas. Šo smago notikumu liecinieku paliek arvien 
mazāk, kas var liecināt par nepelnītajiem, netaisnīgajiem pāri 
darījumiem mūsu tautai un arī mūsu novadniekiem. 3. janvārī 
Balvu muižā Valentīna Kaša bija aicinājusi uz savas grāma-
tas „Par Tevi, Latvija” atvēršanas svētkiem, kas veltīta bijušā 
Balvu rajona represētajiem. Grāmatā   pieminēti  arī  vairāki  
Rugāju novada iedzīvotāji. Janvārī atceramies Barikāžu laiku 
un pieminām to dalībniekus. 23. augustā, savukārt,  apritēs 30 
gadi mūsu tautas īpašajai nevardarbīgajai, ģeniālajai brīvības 
cīņas formai - Baltijas ceļam. 
      Eiropas Savienībā dzīvojam jau 15. gadu. Iestāšanās diena, 
2004. gada 1. maijs,  bija īpaša rugājiešiem: šajā dienā Rugājos 
ciemojās Latvijas Ministru prezidents Indulis Emsis, no Rugā-
jiem uzrunājot latviešu tautu. Arī NATO sastāvā Latvija būs 
jau 15. gadu. Savu latiņu esam piemirsuši, jo lietojam eiro jau 
piekto gadu no 2014. gada.
    Dzīve  turpinās arī tādā ziņā, ka šogad atkal ir vēlēšanu 
gads: ik pēc 5 gadiem ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Latvija 
ES sastāvā tajās piedalīsies jau 4. reizi. Vēlēšanas notiks 2019. 
gada 25. maijā, ievēlēsim astoņus deputātus no Latvijas. Kopš 
Raimonda   Vējoņa    stāšanās    amatā   ir    pagājuši   4   gadi, 
šogad    vasarā    notiks   Latvijas   Valsts  prezidenta vēlēšanas. 
Saeima    nolēma,    ka    Valsts  prezidents  tiks  ievēlēts saeimā 
atklātā balsojumā. 
Arī   Rugāju   novadā   šogad  ir  atzīmējami  vairāki  apaļi 
gadaskaitļi: 
- Rugāju  novadam  10  gadi! Jau 10 gadus dzīvojam savā ne-
lielajā, bet, kā izrādās, stiprajā, novadā, kurā 2009. gada 1. jūli-
jā apvienojās Rugāju un Lazdukalna pagasti ar novada centru 
Rugājos. 
- Mūsu   novada   vidusskolai   Rugājos  šogad  ir  70. vidus-
skolas izlaidums un kopš pirmā 1903./1904. mācību gada 
aprit 115 gadi. Atzīmējot šīs apaļās gadskārtas, ir iecerēts, ka 
šogad 13. jūlijā Rugājos    būs    novada   svētki  un  Rugāju  
novada vidusskolai – salidojums.
- 5. jūnijā Rugāju novada muzejam apritēs 20 gadi. Muzeju    
kā   atsevišķu   novada   struktūrvienību  Rugāju vidusskolas 
ēkā dibināja Leopolds Upītis. 

Šogad apaļas un pusapaļas jubilejas svinētu vairāki mūsu 
novada dižgari: 
- 115  gadi tālim Matīsam – operdziedātājs – tenors, radio-
fona dziedātājs, komponists, vokālais pedagogs, pirmais profe-
sionālais režisors Latgalē. Dzimis 1904. gada. 1. maijā. 
-110 gadi Jānim Zibenim - metālkalējs, sabiedriskais darbi-
nieks, Brīvības pieminekļa Latgales zvaigznes kalējs, pirmais 
izglītotais tēlnieks Latvijā, pedagogs. Dzimis 1909. gada 31. 
oktobrī.
- 95 gadi Broņislavai Martuževai - dzejniece, komponiste, 
Triju Zvaigņu IV šķiras ordeņa virsniece. Dzimusi 1924. gada 
8. aprīlī.
- 95 gadi mūsu novadniecei, dzejniecei Lūcijai Strodai    (dz.   
Jaudzema). Dzimusi 1924. gada 6. novembrī.

Rugāju vidusskolas salidojums 1999. gadā

J. Zibens Stokholmā 1935. gadā

Broņislava Martuževa

Muzeja atklāšana 1999. gadā 

Rugāju novadam - 10 gadi 

    Foto: no Rugāju novada    muzeja arhīva     krājumiem

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

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

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Rugāju novada vidusskola pateicas 1.klases skolēnu vecākiem par 
izrādīto iniciatīvu un ziedojumiem. Iegādāts plaukts ar krāsainām 
kastēm skolas piederumu glabāšanai. Paldies Marka Apšenieka, 
Sanija Jāņa Bureca, Rinarda Kalnēja, Anda Edija Kopasova, Matīsa 
Kriviša, Arvitas Lonskas, Jāņa Pērkona, Gustava Pulča ģimenēm.

Kultūras nodaļas un muzeja darbinieki saka lielu un sirsnīgu 
paldies čaklajai, nezināmajai rūķītei (tomēr uzzinājām, ka tā 

ir Sandra Paidere), kura rīta agrumā citu nemanīta palīdz cīnīties 
ar sniegotajām ietvēm. Ir prieks un patīkami, ka mūsu vidū ir 

cilvēks, kurš neaicināts, bet pats redz, ka vajag, un bez 
atalgojuma veic šādu darbu, lai citiem ikdienas apstākļus 

padarītu patīkamākus. PALDIES!

Dievkalpojumi  FEBRUĀRA mēnesī  

  AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
  
  03.02. plkst. 12.00  I mēneša svētdiena Sveču diena. Svētība 
                                  pret kakla slimībām.
  05.02. plkst. 12.00  Tiks svētīta svētās Agatas maize ūdens un sāls.
  17.02. plkst. 12.00

  SKUJETNIEKU  baznīciņā
 
  09.02. plkst. 12.00 Sveču diena. Svētība pret kakla slimībām. 
                                 Tiks svētīta svētās Agatas maize ūdens un sāls.

  RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

  03.02. plkst. 14.00    I mēneša svētdiena. Sveču diena. Svētība pret 
  kakla slimībām. Tiks svētīta svētās Agatas maize ūdens un sāls.
  17.02. plkst. 14.00

  Šī gada 30. martā visā pasaulē atzīmēs
 Zemes stundu. 

  Laikā no 20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība  
  vaiorganizācija – ikviens ir aicināts simboliski izslēgt apgai-
mojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi 

draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Atgādinām arī, ka akcijas mērķis nav ietaupīt elektrību. Tas šādā 

pasākumā nav iespējams. Gaismas izslēgšana ir tik pat simboliska kā 
svecīšu aizdedzināšanai Lāčplēša dienā.

Pērn Zemes stunda tika atzīmēta kopumā 188 valstīs. Savukārt 
Latvijā Zemes stunda tika atzīmēta 60 pašvaldībās, pulcējoties 

pasākumos pie ugunskuriem, organizējot vides izglītības darbnīcas, 
akustiskās mūzikas koncertus, orientēšanās spēles, nakts 

skrējienus, gājienus un citas aktivitātes.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona  partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam  (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Projektu iesniegumu pieņemšana:
No 2019.gada 25.februāra līdz  2019. gada 25.martam

Sludinājuma kopsumma:
240 000,00 EUR

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras  mantojuma objek-
tus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamī-
bai – 120 000,00 EUR
R.2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem – 80 000,00 EUR
R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanaun 
popularizēšana– 40 000,00 EUR 

Projektu īstenošanas termiņš
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 

Izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

iesnieguma apstiprināšanu;
Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas 
nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 
2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu;
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku 
atbalsta    dienesta   lēmuma   pieņemšanas   par   projekta  iesnieguma 
apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana
Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās   attīstības   stratēģiju”   ietvaros  projektu iesniegumi jāiesniedz, 
tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.
Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra 
formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Sekojiet aktuālajai informācijai: http://www.balvi.partneribas.lv

Apmācību semināri notiks Ziemeļlatgales 4 novados laikā no 20. 
līdz 25.februārim.


