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Māmiņām svētkos
pasniedz bērnu
stādītas samtenes

Foto: no personīgā arhīva

Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece
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Rugāju novada vidusskolā pavasaris
iestājās pavisam agri! Domājot par zaļas,
veselīgas un dabai draudzīgas vides
pilnveidošanu, skolā tika organizētas
vairākas aktivitātes, lai pasteidzinātu
pavasara atnākšanu.
Marta mēnesī aktīvi iesaistījāmies
skolas Sēklu bibliotēkas tapšanā – veidojām
stendu, fasējām sēklas un aicinājām
apkārtējos aizdomāties par bezmaksas sēklu
aprites priekšrocībām.
Sēklu
bibliotēkā
ikviens varēja atrast
nepieciešamās puķu un
dārzeņu sēklas, kā arī
iemainīt savējās pret
citām. Nepieciešamo
informāciju
par
šķirnēm, augu kopšanas
īpatnībām ātri un ērti
varēja noskaidrot turpat
uz vietas, jo Sēklu
bibliotēka
darbojās  
kā skolas bibliotēkas
filiāle. Ar
saviem
padomiem neskopojās
arī Ekoskolas pulciņa
dalībnieki
un
citi
pieredzējuši dārznieki.
          Savukārt   
aprīļa mēnesī mēs
sākām
gatavoties  

Māmiņdienas svētkiem. Ideja – katrai
māmiņai svētkos pasniegt bērna stādītu
samtenīti podiņā, likās tik mīļa, ka
nekavējoties sākām strādāt pie tās
realizēšanas.
Mēs
vērojām
dabu,
fiksējām pavasara iestāšanās pazīmes un
pētījām senču padomus, lai noskaidrotu
vislabvēlīgākās dienas samtenīšu sēšanai.
Izanalizējot visus iegūtos datus, nolēmām,
ka sēsim Zaļajā ceturtdienā, vēlams
ģērbušies zaļas krāsas apģērbā, jo šajā
dienā sētās puķes labi ziedēšot. Senču
sniegtais padoms attaisnoja uz viņiem liktās
cerības, jo jau pēc  dažām dienām samteņu
stādiņi bija veiksmīgi izdīguši. Pateicoties
Erasmus+ projektam Nr.2018-1ES01KA229-05071_5 „School gardens around
school” mums bija iespēja iegādāties zemi
un puķu podiņus, lai katrs skolēns varētu
iestādīt samtenīti un pasniegt to savai
māmiņai svētkos. Rezultāts bija patiešām
iedvesmojošs – skolēni aizrautīgi pārstādīja
samteņu stādus, ieklausījās speciālistes
Daigas Morozas sniegtajos padomos, kā arī  
iedrošināja     viens    otru    nebaidīties     un
izmēģināt kaut ko jaunu.
Māmiņdienas koncertos skolēni
veltīja savām māmiņām dziesmas, dejas,
dzejoļus, rotaļas, mīlestības un pateicības
vārdus, kā arī mazu dāvaniņu – pašu audzētu
samtenīti. Lai piepildās ticējums un dāvātā
samtenīte priecē māmiņas visu vasaru!

Veselības veicināšanas nodarbību
cikls Rugāju novadā jūnijā
DATUMS

ILGUMS

LAIKS

03.06.2019.

1h

20:00 - 21:00

03.06.2019.
05.06.2019.
05.06.2019.

1h
1h
3h

17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00 - 21:00

07.06.2019.
07.06.2019.

1h
1h

17:00 - 18:00
19:00 - 20:00

10.06.2019.
10.06.2019.

1h
1h

17:00 - 18:00
20:00 - 21:00

12.06.2019.
17.06.2019.
17.06.2019.

1h
1h
1h

17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
20:00 - 21:00

25.06.2019.

1h

20:00 - 21:00

ĪSTENOŠANAS VIETA
Rugāju sporta centrā, Rugāji, Kurmenes iela
87A
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
IK “RŪĶU NAMS”, “Rūķīši”, Egļusala,
Rugāju pagasts, Rugāju novads
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
Lazdukalna pagasta saieta nams, Rugāju
novads, Benislava, Skolas iela 3A
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
Rugāju sporta centrā, Rugāji, Kurmenes iela
87A
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
Rugāju ūdenskrātuve (pludmale)
Rugāju sporta centrā, Rugāji, Kurmenes iela
87A
Rugāju sporta centrā, Rugāji, Kurmenes iela
87A

NOSAUKUMS
Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā
Nūjošanas nodarbība
Nūjošanas nodarbība
Uztura mācības praktiskā nodarbība
Nūjošanas nodarbība
Dziedinošā vingrošana ar elpošanas vingrinājumiem
Nūjošanas nodarbība
Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā
Nūjošanas nodarbība
Nūjošanas nodarbība
Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā
Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā

DALĪBA AKTIVITĀTĒS IR BEZMAKSAS!
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.

Foto: Agrita Luža
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ir uzaicināti uz Balviem, kur Balvu
profesionālās izglītības iestādē notiks
četru novadu tikšanās.
          Maija sēdē tika pieņemts domes
sēdes lēmums slēgt Lazdukalna
feldšeru veselības punktu. Tas tika
darīts trīs iemeslu pēc - feldšere
dodas pensijā un beidz darba
attiecības, feldšerpunktam beidzas
akreditācija un tas atradās privātai
personai piederošās telpās. Rugāju
novada Eglaines pamatskolas skolēni
profilaktisko apskati varēs saņemt
skolas telpās, savukārt, iedzīvotāji
aicināti izmantot Skujetnieku feldšeru  
veselības punkta un feldšerītes
medicīniskos pakalpojumus.
      Maija otrā svētdiena ir svētki
māmiņām.
Ar
emocionāliem,
sirsnīgiem priekšnesumiem un mīļiem
sveicieniem, bučām tika sveiktas
māmiņas un vecmāmiņas svētku
koncertos novada  skolās.
        Tāpat mīļā un sirsnīgā gaisotnē
Sandra Kapteine
tika aizvadīts Mazuļu salidojums. Tā ir
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
pirmā tikšanās reize pašiem jaunākajiem
mūsu novada iedzīvotājiem un viņu
Ar sveicieniem nāk “Kurmenīte” pie mīļajiem cilvēkiem.
Jums, ziedu mēnesī! Šajā izdevumā          Vēstures   liecībās   par novada
sniedzam izklāstu par pašvaldības skolām šajā reizē šķiram atmiņu lappuses
budžeta sadalījumu 2019.gadam, ko Benislavas skolas gaitās.
dome apstiprināja aprīļa mēnesī.
          Uzņēmēju un interesantu ievērībai –
      Bez pamatfunkciju nodrošināšanas, Balvu rajona partnerība  izsludina 6. kārtu
esam ieplānojuši veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības projektu veicināšanai,
pašvaldības
infrastruktūrā,
un esiet aktīvi un izmantojiet šo iespēju!
ievērojamākie līdzekļi tiks izlietoti šādās        Maija izskaņā noritējušas Eiropas
pozīcijās: līdzfinansējums no pašvaldības parlamenta vēlēšanas. Paldies visiem, kas
meliorācijas projektiem - 5 grāvju piedalījās un izpildīja pilsoņa pienākumu.
attīrīšanai, Rugāju ciema apgaismojuma      Izskanējis aicinājums uz pēdējo
un trotuāru izbūve - līdzekļi no mācību stundu devīto un divpadsmito
pašvaldības un kredīta, projekta izstrāde klašu skolēniem novada skolās. Tuvākās
ūdenssaimniecības tīklu pārbūvei Rugāju nedēļas būs ļoti saspringtas kā skolēniem,
ciemā, centrālās apkures sistēmas izbūve tā skolotājiem un vecākiem, tāpēc novēlu,
Lazdukalna bibliotekai un pastam, lai sekmīgs, veiksmīgs eksāmenu laiks!
pieslēdzot to pie pārvaldes ēkas, auto Mācību gadu noslēgsim godinot mūsu
stāvvietas paplašināšana un iebraucamā skolu centīgākos skolēnus, kā arī
ceļa atjaunošana Rugāju novada tiksimies izlaidumos skolās.
vidusskolas teritorijā. No autoceļu fonda          Rugāju novads vienmēr ir lepojies
līdzekļiem plānota bitumena seguma ar savu sakoptību un skaistām sētām.
uzklāšana Vītolu ielā Skujetniekos un   Tuvojas vasara, kad novadu vairāk
0,950 km pašvaldības autoceļu posmam apmeklē tūristi un ciemiņi, un arī pašiem
Rugāji –Tikaiņi, kā arī plānoti tekošie ikdienā ir patīkamāk dzīvot sakoptā
pašvaldības ceļu defektu novēršanas vidē. Novadā ir vēl pietiekami daudz
pasākumi, uzklājot un papildinot grants nekustamo īpašumu, kur skatam paveras
segumu un atsevišķu caurteku nomaiņu. nepievilcīgas ainavas. Tāpēc, lūdzu,
       Šogad aizrit 15 gadi, kopš svinīgā iedzīvotājus sakopt savus īpašumus,
brīža, kad Rugājos ieradās toreizējais īpaši uzsverot, ka ēku grausti ir gan
Ministru prezidents Indulis Emsis. Kopā   bīstami, gan arī nerada pievilcīgu ainavu.
tā laika rajona padomes un pašvaldības Pašvaldība atkāroti izsūtīs brīdinājumus,
vadību, svinīgi tika uzvilkts Eiropas ja nesekos rīcība, pašvaldība nojauks
karogs un Latvija oficiāli iestājās Eiropas graustus par saviem līdzekļiem un ēkas
Savienībā (ES). Līdz ar iestāšanos ES īpašniekam tiks piestādīts rēķins.
esam kļuvuši dažādās jomās daudz         Noslēgumā vēlos izteikt vēl kādu
attīstītāki un finanšu iespējām bagātāki, aicinājumu - mums ir pietiekami daudz
taču kā lielāko zaudējumu var minēt lielo dažādu atpūtas vietu, bet ir skumji
mūsu valsts emigrējušo iedzīvotāju skaitu atkal un atkal secināt, ka atsevišķiem
uz Eiropas valstīm darba meklējumos.
iedzīvotājiem sabojāt otra radīto ir
      Valsts līmenī turpinās diskusijas normāla parādība. Es ceru, ka visi kopā
par teritoriāli administratīvo reformu. varam veidot pārmaiņas un atkritumus
Ministrs J. Pūce ir uzsācis plānot novadu mest tiem paredzētajās vietās, nelauzt
apmeklējumus. Diemžēl, lai arī sākotnēji   soliņus, lai dzīvotu vēl skaistākā un
bija solījis, ka apmeklēs visas pašvaldības, sakoptākā vidē!
taču pagaidām tas nenotiks, bet tika              Gaisā jau jaušamas ceriņziedu smaržu
izteikts solījums tikties ar iedzīvotājiem notis, drīz pļavas piebirs margrietiņu un
vēlāk. Vizītes norises vietas tiek plānotas lupīnu ziediem. Lai ražīgs, darbīgs nāk
reģionu attīstības centros, aicinot uz tām jūnijs Jūsmājās!
arī pievienojamās pašvaldības. Rugāju
novada domes deputāti šī gada 20. jūnijā
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Rugāju novada domes
2016. gada 16. maija sēdē
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 16.maijā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās
8 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, Agris
Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte
Pērkone. Sēdē tika pieņemti trīsdesmit astoņi lēmumi.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
Rugāju novada dome izskatīja četrpadsmit personu iesniegumus par
zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 128, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3864 007 0151 – 3,0931 ha platībā, 3864 007
0198 – 4,4 ha platībā, 3864 007 0098 – 4,4 ha platībā un 3864 007 0221 –
2,59 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha;
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 129, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3864 007 0082 – 6,1 ha, 3864 007 0212 – 6,7592
ha platībā un 3864 007 0211 – 3,6605 ha platībā, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1
ha;
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 138, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0219 – 7,1397 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN)
par 1 ha;
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 127, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 006 0430, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Precizēt nomas platību no 7,3 ha uz 6,8 ha. Noteikt zemes nomas maksu
53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha;
5. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 87, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0192 – 1,0 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN)
par 1 ha;
6. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 205, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0187 – 2,6 ha platībā (zemes vienības
kopplatība 5,0 ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha;
7. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 78, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0504 – 0,02 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības;
8. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 71, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0521 – 0,02 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības;
9. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 171, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0243 – 7,7 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN)
par 1 ha;
10. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. R-14/7, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0096 – 2,4 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN)
par 1 ha;
11. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/92, zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0421 – 0,1 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības;
12. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 42, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 006 0080 – 3,0 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības;
13. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/82, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0116 – 4,0 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības;
14. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 103, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0403 – 0,05 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības;
15. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 101, zemes vienībām ar
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kadastra apzīmējumiem 3864 008 0418 – 2,0 ha
platībā un 3864 008 0419 – 1,2191 ha platībā, nomas
līguma termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Par pašvaldības zemes nomu
Rugāju novada dome izskatīja trīs personu
iesniegumus ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemi.
Rugāju novada dome nolēma iznomāt:
1. E. S. lauksaimniecības  zemes vienību  ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0522 – 0,02 ha platībā. Zemes
nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
2. J. G. zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 3864
011 0274 – 18,0 ha platībā. Zemes nomas līgumu
slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu
53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha.
3. K. Z. lauksaimniecības  zemes vienību  ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0514 – 0,02 ha platībā. Zemes
nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam
īpašumam
Ņemot vērā, ka līdz šim nav piešķirts nosaukums
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864
007 0210, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0210 – 7,1 ha platībā un
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864
010 0119, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 010 0119 – 9,0 ha platībā.
Rugāju novada dome nolēma:
1. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 007 0210, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0210,
nosaukumu ,,Laukāres”;
2. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 010 0119, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0119,
nosaukumu ,,Kalnieki”.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja V. S. iesniegumu ar
lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Ozoliņi”,
kadastra numurs 3874 011 0033, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0034 – 72,2 ha
platībā, divos zemes gabalos ar zemes ierīcības
projektu. Rugāju novada dome nolēma atļaut
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0034 –
72,2 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt SIA
“Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projektu:
1. nekustamā īpašuma „Kapuleja” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0010, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. nekustamā īpašuma „Krampenieki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0001,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā;
3. nekustamā īpašuma „Liepusalas” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0013, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā;
4. nekustamā īpašuma „Lulikas”, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 017 0050, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā;
5. nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0313,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā;

6. nekustamā īpašuma „Silovi”, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0030, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosināšanu
Rugāju novada dome izskatīja M. P. iesniegumu ar
lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Markusi”
ar kadastra numuru 3864 004 0268 – 6,08 ha
kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma sagatavot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Markusi” ar
kadastra numuru 3864 004 0268 – 6,08 ha kopplatībā,
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Briežu darbnīcas”
ar kadastra numuru 3874 004 0265 – 1,89 ha platībā,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu
J. B. un apstiprināt nekustamā īpašuma “Briežu
darbnīcas” nosacīto cenu - 3 004,97 EUR (trīs
tūkstoši četri euro un 97 centi).
2. Atsavināt nekustamo īpašumu “Čopu kalns” ar
kadastra numuru 3874 012 0007 – 7,1 ha platībā, kas
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu A.
D. un apstiprināt nekustamā īpašuma “Čopu kalns”
nosacīto cenu - 9 704,97 EUR (deviņi tūkstoši
septiņi simti četri euro un 97 centi).
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada
pašvaldības Izsoļu komisijas 2019. gada 18. aprīļa
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus
par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Lauciņi” ar kadastra numuru   3864
008 0244 izsoli. Rugāju novada dome nolēma
apstiprināt nekustamā īpašuma “Lauciņi” ar kadastra
numuru 3864 008 0244 izsoles rezultātus, kas
notika 2019. gada 18. aprīlī plkst. 12.45 un parakstīt
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A. L. par
nekustamā īpašuma “Lauciņi” ar kadastra numuru
3864 008 0244 – 9,12 ha platībā, atsavināšanu.
Par zemes nomas tiesību izsoļu rezultātu
apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada
pašvaldības Izsoļu komisijas nomas tiesību izsoļu
protokolus un tiem pievienotos dokumentus par
Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošo zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
Rugāju novada dome nolēma:
1.Apstiprināt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0097 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 nomas tiesību
izsoles rezultātus, un parakstīt lauksaimniecības
zemes nomas līgumus ar A. C. par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 – 5,1 ha platībā
un par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874
018 0116 – 2,7701 ha platībā nomu.
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 018 0191 nomas tiesību izsoles rezultātus un
parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumu ar
J. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 018 0191 – 4,1 ha platībā nomu.
3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0187 nomas tiesību izsoles rezultātus un
parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumu ar
Dz. V. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0187 – 1,1 ha platībā nomu.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma pieņemt saistošos

www.rugaji.lv
noteikumus Nr. 6/2019 “Grozījumi Rugāju
novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2013 „Par Rugāju novada
pašvaldības pabalstiem””.
Par noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas nolikumu.
2. Pieņemt noteikumus Nr. 8/2019 “Rugāju novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas
samazināšanas kārtība”.
Par izmaiņām amata vienību un amatalgu
sarakstā
2019. gada jūnijā Rugāju novada pašvaldības
Sociālais dienests sāk īstenot “Aprūpe mājās”
pakalpojumu, sakarā ar klāt nākušo pakalpojumu
nepieciešams izveidot jaunas amata vienības
sociālais darbinieks un aprūpētājs. Rugāju novada
dome nolēma veikt grozījumus Rugāju novada
pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību un
amatalgu sarakstā izveidojot jaunas amata vienības:
1. sociālais darbinieks, Profesiju klasifikatora kods
2635 01, 0,2 amata slodzes un noteikt amatalgu
660,00 EUR (seši simti sešdesmit euro un 00 centi)
mēnesī, jeb 132,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi
euro un 00 centi) atbilstoši 0,2 amata slodzei;  
1.2. izveidot amata vienību – aprūpētājs, Profesiju
klasifikatora kods 5322 02, atbilstoši vienai amata
slodzei, nosakot amatalgu – minimālā  stundas tarifa
likme, kura tiek aprēķināta ņemot vērā Darba likuma
61. pantu.
Par Lazdukalna feldšeru - veselības punkta
likvidāciju
Rugāju novada domes iestādes “Lazdukalna feldšeru
– veselības punkta” ārsta palīgs ir izbeidzis darba
tiesiskās attiecības ar 2019. gada 15. maiju. Turpmāk
augstāk minētās iestādes sniegtos pakalpojumus
nodrošinās “Skujetnieku feldšeru – veselības
punkts”. Rugāju novada dome nolēma likvidēt
iestādi Lazdukalna feldšeru – veselības punkts.
Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepzīties
mājaslapā www.rugaji.lv. sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes/ Lēmumi 2019

Iedzīvotāju zināšanai!
Ar šī gada 16. maiju Lazdukalna feldšeru veselības punktā, Bērzu ielā 1-4, Benislavā,
Rugāju novadā, ārsta palīga (feldšera)
pakalpojumi nav pieejami, sakarā ar ārsta
palīdzes (feldšeres) Irēnas Svilānes
darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.
Informējam, ka medicīnisko palīdzību
turpmāk var saņemt feldšeru - veselības punktā
Skujetniekos (Liepu iela 4 -3, Skujetnieki,
Lazdukalna pagasts, Rugāju pagasts).

Rugāju novada dome izsaka
pateicību Irēnai Svilānei par
ilggadēju, godprātīgu darbu un
nesavtīgu iedzīvotāju
veselības aprūpi!
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Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes
2019. gada 18.aprīļa lēmumu Nr.147
18.04.2019.                                                                                                                                                                                                                              Nr.4/2019
Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2003. gada noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk – Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī
aprūpes pārtraukšanu, pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Par aprūpes nepieciešamību un tās apjomu aprūpējamai personai pēc iesnieguma saņemšanas lemj Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
3. Aprūpi Dienests nodrošina darba dienās.
4. Aprūpi nodrošina Rugāju novadā dzīvesvietu deklarētām pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām
personām.
5. Līgumi par Aprūpes sniegšanu tiek slēgti 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” paredzētajā kārtībā.
II. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība
6. Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai Dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
6.1. Iesniegumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību;
6.2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu
tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda
rekomendācijas aprūpei mājās;
6.3. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz
personām ar garīga rakstura traucējumiem);
6.4. dokumenti, kuri sniedz informāciju par personas un tās likumīgo apgādnieku maksātspēju;
7. Uz iesniegto dokumentu pamata sociālais darbinieks apseko personas dzīves apstākļus, nosaka viņas individuālās vajadzības, un sagatavo priekšlikumus, kāds
pakalpojuma veids un apjoms aprūpējamai personai ir nepieciešams.
8. Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no visu šo noteikumu 6.punktā paredzēto dokumentu saņemšanas un personas dzīves apstākļu apsekošanas, Dienests
pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un slēdz Līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu.
9. Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām:
9.1. kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kurā ir paredzēta viņas aprūpe un šī aprūpe tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura ņēmēja vai likumīgo
apgādnieku puses,
9.2. personām, kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā un bīstamām infekcijas vai seksuāli transmisīvām slimībām, kā arī personas ar garīga un psihiska rakstura
traucējumiem, kas apdraud pakalpojuma sniedzēja drošību.
10.Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
10.1. persona atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpe mājās nav nepieciešama (personas ievietošana stacionārā vai rehabilitācijas iestādē),
10.2.personas aprūpi spēj nodrošināt viņas apgādnieki vai ģimenes locekļi,
10.3. persona atsakās (rakstiski) no aprūpes mājās,
10.4. persona ir noslēgusi uztura līgumu vai cita veida līgumu, kurā ir paredzēta viņas aprūpe un šī aprūpe tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura
ņēmēja vai likumīgo apgādnieku puses,
10.5. persona trešo reizi pēc kārtas atrodas alkohola, narkotisko vai citu toksisko vielu reibumā, ja aprūpētājs par konstatētajiem faktiem ir rakstiski ziņojis
Dienestam,
10.6. persona necienīgi, agresīvi izturas pret aprūpētāju un par to aprūpētājs rakstiski ir ziņojis Dienestam,
10.7. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi Dienestu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību.
11. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību periodiski pārskata - pastāvīgās aprūpes gadījumā ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos, pagaidu
aprūpes gadījumā pēc nepieciešamības vai pēc personas pieprasījuma.
III. Aprūpes mājās formas un veidi
12. Persona var saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kas ietver:
12.1.personisko aprūpi:
12.1.1. palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (inkontinences līdzekļu nomaiņa, matu mazgāšana, ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai dušā),
izņemot podologa pakalpojumus;
12.1.2. palīdzību apģērbties;
12.1.3. palīdzību ēdiena gatavošanā, siltā ēdiena piegādē;
12.1.4. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu;
12.1.5. pastaigu, vingrinājumu vai citu aktivitāšu nodrošināšanu;
12.1.6. pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
12.2. Ikdienas mājas darbus:
12.2.1. dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uzturas persona (ne vairāk kā divas telpas);
12.2.2. pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos dzērienus) un piegādi mājās par personas līdzekļiem;
12.2.3. medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un piegādi mājās par personas līdzekļiem;
12.2.4. komunālo un citu maksājumu kārtošanu ar personas piekrišanu;
12.2.5. gultas veļas nomaiņu;
12.2.6. trauku mazgāšanu;
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12.2.7. sadzīves atkritumu iznešanu;
12.2.8. kurināmā piegādi telpās;
12.2.9. krāsns kurināšanu;
12.2.10.ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
12.2.11.logu mazgāšanu divas reizes gadā.
13. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
13.1. pastāvīgu aprūpi mājās līdz gadam (ne ilgāk) piešķir personām, kuras vecuma, garīgas slimības vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus
un savu personisko aprūpi,
13.2. pagaidu aprūpi mājās līdz sešiem mēnešiem (ne ilgāk) piešķir personām, kuras īslaicīgu funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un
savu personisko aprūpi.
14. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek noteikti četri aprūpes pakalpojuma līmeņi:
14.1. pirmais aprūpes līmenis – nepārsniedzot  4 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 16 stundas mēnesī;
14.2. otrais aprūpes līmenis – nepārsniedzot  6 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;
14.3. trešais aprūpes līmenis tiek nodrošināts ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu – nepārsniedzot  8 stundas nedēļā vai ne vairāk kā
32 stundas mēnesī;
14.4. ceturtais aprūpes līmenis tiek nodrošināts ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu – nepārsniedzot  10 stundas nedēļā vai ne vairāk
kā 40 stundas mēnesī.
15. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu tiek aprēķināta pamatojoties uz 14. punktā noteikto aprūpes līmeni un valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rugāju novada domes priekšsēdētājai iesniedzot iesniegumu Rugāju novada domē, domes priekšsēdētājas
lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
17. Domes priekšsēdētājas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”.
19. Ar šiem noteikumiem spēku zaudē Rugāju novada domes 2012. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr.4/2010 “Par aprūpi mājās”.
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
“Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts.

Šie saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājas pakalpojuma (turpmāk-Aprūpe)
piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī
aprūpes pārtraukšanu, pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtību.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu
pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi paredz finansējumu no pašvaldības budžeta daļas, kas ir novirzīta
sociālajiem pabalstiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rugāju novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo nav nepieciešamas.
Rugāju novada domes priekšsēdētāja  S.Kapteine

Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas
maksas samazināšanas kārtība
APSTIPRINĀTS 2.2.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR;
ar Rugāju novada domes 2.2.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR;
2019. gada 16.maija lēmumu Nr.185                                                                                                                 2.2.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 1 000 EUR.
2.3. veicot  finansiālos  ieguldījumus  (investīcijas),  kas  sekmēs  inovāciju  vai  
NOTEIKUMI
jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos:
Rugāju novada Rugāju pagastā
2.3.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR;
16.05.2019.                                                                                                                     Nr.8/2019 2.3.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR;
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2.3.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 1 000 EUR.
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 97 2.4. veicot ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā:
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 89. punktu 2.4.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 20 000 EUR;
2.4.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR;
1.Šie noteikumi nosaka, nomas maksas samazinājuma gradācijas un nosacījumu 2.4.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR.
2.5. ja  nomas  objektu  izmantos  sociālās  aizsardzības,  kultūras,  izglītības,
kārtību Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem.
zinātnes,   sporta,   vides   un   dzīvnieku   aizsardzības   vai   veselības   aprūpes   
2.Pašvaldībai un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz pieciem gadiem, var funkciju nodrošināšanai, nomas maksas atvieglojums piemērojams 50   %  
samazināt nomas   maksu,   ja   nomnieks   apņemas   ievērot   vismaz   vienu   no    apmērā
2.1.-2.4. apakšpunktu nosacījumiem, nomas maksas atvieglojumu piemērojot 2.6. ja  nomas  objekts  atrodas  teritorijā,  kas  Pašvaldības  teritorijas  attīstības
plānošanas   dokumentos   ir   noteikta   kā   degradētā   teritorija un   nomnieks  
šādā apmērā:
apņemas papildus     ievērot     vismaz     vienu     no     šo     Noteikumu 2.1.
2.1. radot jaunas darba vietas:
-2.4. apakšpunktiem, nomas maksas atvieglojums piemērojams 90  %  apmērā.
2.1.1. 50 % apmērā, ja tiks izveidotas 2 un vairāk, jaunas darba vietas;
2.1.2. 25 % apmērā, ja tiks izveidota vairāk, kā 1 jauna darba vieta;
2.2. veicot  nozīmīgus  finansiālos  ieguldījumus  (investīcijas),  kas  nodrošinās   3. Nomas   maksas   apmērs   nedrīkst   būt   mazāks   par   Ministru kabineta
noteikumos par publiskas mantas iznomāšanas noteikto minimālo maksu.
saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu:
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Informācija sociālajos
jautājumos
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) –
202,25 EUR;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – 1568,00 EUR;
Pabalsts veselības aprūpei – 1857,57 EUR;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem, audžuģimenēm)– 608,45 EUR;
Bēru pabalsti –225,00 EUR;
Dzimšanas pabalsts – 145,00 EUR;
Pārējie pabalsti – 3032,36 EUR, tajā skaitā:
pabalsts ēdināšanai – 2752,36 EUR;
pabalsts veicot sabiedrisko darbu – 50,00 EUR;
pabalsts jubilāriem -  120,00 EUR;
pabalsts politiski represētajiem – 60,00 EUR;
pabalsts briļļu iegādei bērniem – 50,00 EUR.
Sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi 2019. gadā – 70000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi 2019. gada aprīļa mēnesī – 3352,36 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 14874,38 EUR
Trūcīgas ģimenes statuss – 8 ģimenēm;  trūcīgas personas statuss – 28 personām;
maznodrošinātas ģimenes statuss – 13 ģimenēm; maznodrošinātas personas
statuss – 11 personām; GMI pabalsts –1 ģimenei un 2 personām; ārstēšanās
pabalsts – 58 personām; bērna piedzimšanas pabalsts – 3 personām; apbedīšanas
pabalsts – 1 personai; piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei– 22 personām;
piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 7 personām; piešķirts pabalsts briļļu
iegādei bērnam – 2 personām; nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem – 2 personām;
nepieciešams piešķirt psihologa pakalpojumu – 2 personām; piešķirts pabalsts
nozīmīgā dzīves jubilejā – 1 personai; piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski
derīgu darbu – 2 personām; izmaksāts pabalsts tuberkulozes slimniekam – 1
personai; piešķirts pabalsts politiski represētai personai – 2 personām.

Ceļu infrastruktūras izbūve
un atjaunošana

www.rugaji.lv

Izmaiņas darba laikā
Balstoties uz to, ka bērniem un jauniešiem, kas apmeklē Rugāju Jauniešu
iniciatīvu - interešu centru Skujetniekos (Liepu ielā 4-1) noslēdzas 2018./2019.
mācību gads un, sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, nepieciešams veikt
izmaiņas centra darba laikā. Sākot ar šī gada 3. jūniju, centra darba laiks
būs no plkst. 12:00 līdz 16:00 katru darba dienu.

Biedrība „Balvu rajona
partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas
6. kārtu
Biedrība „Balvu rajona partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu
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

Projektu iesniegumu pieņemšana

No 2019. gada 10. jūnija līdz 2019.
gada 10. jūlijam

Sludinājuma kopsumma

456 551, 30 EUR
R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu
veidošanās un attīstība, tajā skaitā
tūrisma nozarē – 306 551,30 EUR

Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Pašvaldības budžets ir cieši saistīts
ar valsts budžeta pieņemšanu, jo
tikai tad var sākt veikt lielākos
ieplānotos darbus. 2019.gadā valsts
budžets ne tikai tika pieņemts
vēlāk kā citus gadus, bet arī ieviesa
papildus nosacījumus Valsts kases
aizņēmuma saņemšanā, kas būtiski
ietekmē arī pašvaldību, tajā skaitā
arī Rugāju novada pašvaldības
investīciju projektu realizāciju.
Pašvaldībai     jāparedz
līdzfinansējums, kas nav mazāks
par 25 procentiem un aizņēmuma
apmērs nav lielāks par 75 procentiem
no pašvaldības kopējām projekta
izmaksām. No savas puses pašvaldība
ir visu izdarījusi, bet ir izveidojusies
kritiska situācija, jo valsts budžetā
noteiktais aizdevumu apjoma limits
ir iztērēts, un šobrīd arī   Eiropas
Savienības
projektu
realizācija
var apstāties.   Latvijas Pašvaldību
savienība ir aktualizējusi šo jautājumu
Finanšu ministrijā, cerams būs pozitīvs
risinājums un aizņēmumiem pieejamo
līdzekļu limits tiks palielināts.
         Rugāju novada dome 2019.
gada 1. martā izsludināja iepirkumu
“Gājēju ietves un apgaismojuma
izbūve Kurmenes ielā.” Saskaņā
ar iepirkuma rezultātiem, Rugāju
novada dome varētu slēgt līgumu par
gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi

Kurmenes ielā par kopējo summu
322 272,64 EUR,   kopā ar PVN, bet
vēl  ir nepieciešams ņemt aizņēmumu
241 704,48 EUR apmērā, lai pilnībā
realizētu
projektu.
Pieprasījums
aizdevuma saņemšanai ir iesniegts,
bet joprojām nav izskatīts. Līdz ar
to kavējas ietves un apgaismojuma
izbūves darbi Kurmenes ielā.
         Maijā ir jau veikta daļa no
plānotajiem
darbiem,
kuriem
bija paredzēts finansējums   no
pašvaldības budžeta. SIA „Imberteh”
ir veikusi vairākus darbus saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem. Ir veikta
nobrauktuvei no Kurmenes ielas   uz
Rugāju novada vidusskolu asfaltbetona
seguma uzklāšana, kopējās izmaksas
ar PVN 21% ir  5780,78 euro.  
           Pie Rugāju novada vidusskolas
ir veikta rotaļlaukuma un papildus
stāvvietas pamatnes sagatavošana ar
pašvaldības resursiem (tehnika un
darbinieki). Savukārt SIA „Imberteh”
ieklāja asfaltbetona segumu stāvvietā,
izmaksas 4390,18 euro.
              Kā  arī  tika sagatavota pamatne
un uzklāts asfaltbetona segums Vītolu
ielā, Skujetniekos, no 0,00 km līdz
0,060 km, izmaksas 19 406,49 euro.  
Vēlāk, kad tiks sagatavota grants
pašvaldības karjerā, tiks veikts arī
Vītolu ielas seguma atjaunošana un
novadgrāvju izbūve atlikušajā posmā.

stratēģiju 2015.-2020.gadam
            Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju
2015.-2020.gadam, tās mērķiem
un rīcībām, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva
lēmuma saņemšanai var iepazīties
Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā,
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv un partnerības mājas
lapā www.balvi.partneribas.lv.

Projektu īstenošanas termiņš

R.1.2 Atbalsts mājražotāju un
amatnieku saimneciskajai darbībai –
150 000,00 EUR
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas
labiekārtošana - divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta (turpmāk LAD)
lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu
īstenošanas termiņš ir viens gads
no LAD 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.
Informācija kā kļūt par EPS
lietotāju: http://www.lad.gov.lv/lv/epieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klutpar-lietotaju/
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Pabalsts mācību līdzekļu
iegādei tiks izmaksāts
dāvanu kartes veidā
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Informējam,
ka
2019./2020.
mācību gadā būs jauna kārtība,
kā tiks izmaksāts pabalsts mācību
līdzekļu iegādei 15 EUR apmērā
izglītojamiem, kuri mācās Rugāju
novada skolās un pirmsskolas
izglītības
iestādēs,
sākot
ar
piecgadīgo bērnu grupu.
Šis pabalsts tiks izmaksāts dāvanu
kartes veidā 15 EUR vērtībā. Mācību

gada sākumā tiks piedāvāta iespēja
izvēlēties vienu no trīs kancelejas
preču veikaliem (Zvaigzne ABC,  SIA
„Litiņa”, SIA „Balvu Bildes”) kurā
saņemt dāvanu karti. Dāvanu kartes
tiks izsniegtas izglītības iestādēs.
Izglītojamo vecākiem nebūs jānāk uz
Sociālo dienestu rakstīt iesniegumus.
Nav nepieciešams saglabāt un uzrādīt
čekus.
APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes
2019. gada 16. maija lēmumu Nr.157

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā
16.05.2019.

                  Nr. 6/2019

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9/2013 „ Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.Izteikt noteikumu 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pabalsts tiek izsniegts dāvanu kartes veidā kādam no vecākiem vai
aizbildnim”;
2. Svītrot noteikumu 12.4. un 12.5. apakšpunktus.
Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019
Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts
izmaina kārtību kādā tiek sniegts
pabalsts mācību līdzekļu iegādei
izglītojamajam, kurš mācās Rugāju
novada vispārējās izglītības iestādē
klātienē vai pirmsskolas izglītības
grupā, sākot ar piecgadīgo bērnu
grupu.

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi nepieciešami, lai pabalsta
izsniegšana kļūtu efektīvāka un
ievērojami samazinātos pabalsta
izsniegšanas administratīvās
izmaksas.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiski neietekmē

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi
nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav
notikušas.

Rugāju novada pašvaldības
speciālā budžeta (ceļu
fonda) finansējuma
izlietojuma plāns
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Veicamie pasākumi
Finansējums kopā, t.sk. finansējuma avoti:
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.
Izdevumi:
Autoceļu un ielu uzturēšana
Degvielas iegāde ceļu uzturēšanas tehnikai
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana  
Rezerves daļu iegāde ceļu uzturēšanas tehnikai
Ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana
Citi pasākumi
Bankas konta apkalpošanas izmaksas
Aizdevuma atmaksa
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un balstoties uz apstiprināto
pašvaldības
budžetu,
Rugāju
novada dome katru gadu apstiprina
arī speciālā budžeta jeb ceļu fonda
izlietojuma plānu. Tas atspoguļo
pašvaldībai
pieejamo,
valsts
budžeta piešķirto finansējumu
pašvaldības
ceļu
uzturēšanas
darbiem.
       Šogad   valsts    budžeta finansējums
pašvaldības autoceļu uzturēšanai ir
137 881 euro (2018.gada līmenī),
līdzekļu   atlikums   no   2018. gada  65 090 euro, līdz ar to kopā plānotie
ceļu fonda izdevumi 202 971 euro.  
Jāteic, ka pēdējos gados būtisks
līdzekļu pieaugums nav bijis. Kopējais
pašvaldības ceļu garums ir 205,603
km. Ir uzsākts process atsevišķu ceļu
nodošanai  AS „Latvijas valsts meži”.
Tie ir ceļi, kuriem uzņēmums ir veicis
seguma virsmas izbūvi un turpmāk
nodrošinās arī ceļa uzturēšanu.
        Lielākā daļa finansējuma ir atvēlēta
ceļu ikdienas uzturēšanai. Izdevumos
plānoti 15 980 euro degvielas iegādei
pašvaldības traktortehnikai ceļu
uzturēšanas darbu veikšanai (sniega
tīrīšana, greiderēšana, grāvju un
ceļa malu appļaušana, apauguma
noņemšana no ceļu malām, caurteku
nomaiņa).
          Autoceļu     un    ielu    pārvaldīšanai
un uzturēšanai plānoti 161 971 euro,
ceļu ikdienas uzturēšanu nodrošinot,
izmantojot šādus pakalpojumus  
-   sniega tīrīšana, ekskavatora
izmantošana un ūdens sūknēšana
grants
izsmelšanai
pašvaldības
karjerā, grants drupināšana, grants
iekraušana un transportēšana, kā arī  
caurteku iegāde.
       Vairākas     reizes,   jau 2017.
gadā un 2018.gadā,   tika veikti
iepirkumi Vītolu ielas (Skujetnieku
ciemā) posma un nobrauktuves
uz Rugāju novada vidusskolu
asfaltbetona seguma atjaunošanai,  
taču pretendents iepirkuma rezultātā

Izlietojuma plāns
2019.gadam
202 971
137 881
65 090
202 971
178 951
15 980
161 971
500
500
20
20
24 000

pieteicās vien 2018.gada septembrī,
kad laikapstākļi vairs nebija atbilstoši
asfaltēšanas darbu veikšanai   un
darbi tika  atlikti uz pavasari.  Tāpat
iepirkums tika veikts Rugāji – Tikaiņi
ceļa posma asfaltēšanai un bija
paredzēts darbus veikt 2018.gadā,
taču arī darbi tika atlikti uz 2019. gadu.
Izdevumos paredzēts līdzfinansējums
apgaismojuma un ietves izbūvei
Kurmenes ielā – 12 570 euro.
       Saimnieciskā nodaļa ir izvirzījusi
prioritāros grants ceļus, kuriem
nepieciešams  atjaunot grants segumu
(Ozolnes-Bērziņi, Gariesili-Drudži,
Golvari - Drudži, Pelnupe - Kupči,
Blāzma – Dreimanova,   Vītolu
ielu, Griestiņi- Kozupe, Meža iela,
Dubļukalns –Biškāni, Dzelzceļa iela,
ceļš uz Boževas ezeru). Protams
nepieciešamības gadījumā arī citiem
pašvaldības ceļiem tiks veikti seguma
atjaunošanas
darbi.
Izdevumos
iekļauti arī aizdevuma atmaksas
izdevumi, kas tika ņemti greidera
iegādei, kā arī  pārbūvēto grants ceļu
tehniskā projekta izdevumiem.
     Ceļu ikdienas uzturēšanu regulē
normatīvie akti, un viens no tiem
ir   09.03.2010. Ministru kabineta
noteikumi Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
prasībām un to izpildes kontroli”. Tie
nosaka, ka katram ceļa ir jānosaka
uzturēšanas klase un attiecīgi arī
tiek  piemērotas prasības uzturēšanas
darbu veikšanā, lai iekļautos arī
piešķirtā valsts finansējuma ietvaros.
      Saskaņā ar šiem noteikumiem
Rugāju
novada
pašvaldības
autoceļiem jāpiemēro C un D
uzturēšanas klases, jo: C klasi
nosaka, ja vidējā transportlīdzekļu
satiksmes intensitāte (automašīnu
skaits diennaktī) – no 100 līdz 499,
D  klasi – mazāk par 100; pašvaldību
autoceļiem, pa kuriem nenotiek
regulāra pasažieru pārvadāšana ar
autobusiem, nosaka D uzturēšanas
klasi.

8

“Kurmenīte”, 2019. gada MAIJS

www.rugaji.lv

Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības budžets
2019. gadam
Paskaidrojuma raksts par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu
Vispārīgā informācija
       Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
datiem, 2019.gada sākumā novadā deklarēti 2206
iedzīvotāji, par 59 mazāk nekā 2018.gadā un tas ir
- Rugāju pagastā 1349 personas (pēdējā gada laikā
par 41 mazāk), Lazdukalna pagastā 857 personas
(pēdējā gada laikā par 18 mazāk). Šobrīd Benislavā
– 147 iedzīvotāji (par 3 vairāk kā 2018.gada
sākumā), Skujetniekos – 131 persona (par vienu
vairāk), Rugājos – 533 deklarētie (par 21 mazāk).
Novadā 343 iedzīvotāji vecumā līdz 18 gadiem (par
39 mazāk nekā 2018.gadā), 603 personas virs 60

gadu vecuma (par 18 vairāk nekā 2018.gadā), 1260
personas darbspējas vecumā (par 38 mazāk nekā
2018.gadā).
          Kā    vairums  pašvaldībās   iezīmējās   negatīvā  
demogrāfiskā   situācija. Rugāju novadā 2018.gadā
dzimuši – 21 bērni (Rugāju pagastā – 16, Lazdukalna
pagastā – 5), savukārt miruši 38 iedzīvotāji.
     Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās
informācijas, 2018.gada beigās bezdarba līmenis ir
10%, iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā no
kopējā    iedzīvotāju  skaita – 64,24 %.

   Novada galvenās uzņēmējdarbības nozares
ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, kravu
pārvadājumi un tūrisms.
       Tradicionālās    lauksaimniecības    nozares ir
piena, gaļas lopkopība un graudkopība, kā arī
attīstītas zemnieku un piemājas saimniecības.
Šobrīd novada teritorijā, pārstrādājot kokmateriālu,
darbojas kokzāģētavas.    
      Novadā    darbojas   tūrisma    pakalpojumu
sniedzēji, kultūrvēstures un dabas objekti, atpūtas
vietas, apskates saimniecības.

projektu izstrāde, lai varētu pretendēt uz 5.6.2. SAM
„Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētas
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām”. Projekts būs vērsts uz
degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras
izbūvi, lai teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem.
Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs
pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda,
t.i. 783 965 euro un valsts budžeta 27 669,37 euro,
kā arī jāparedz pašvaldības finansējums 110 677,50
euro. 2019.gadā ir noslēgts līgums par projekta
realizācijas uzsākšanu.
     Eiropas    Savienības programmu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda ietvaros arī Rugāju novada
pašvaldība ir iesaistījusies un izmantos iespēju
piesaistīt līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai,
piesaistot līdzekļus arī teritoriju sakārtošanai,
iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un brīvā laika
pavadīšanas iespējām, kā arī dažādu projektu
realizāciju dažādām mērķgrupām.  
         Rugāju     novada     pašvaldības    budžets
un tā prioritātes 2019.gadam ir balstītas uz
vajadzībām esošās infrastruktūras sakārtošanai un

pilnveidošanai, kā arī pakalpojumu nodrošināšanai
novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi ievērojot ne
tikai izvirzītās vidēja termiņa, bet arī ilgtermiņa
prioritātes.
         Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžets
ir izstrādāts ievērojot likumā „Par pašvaldībām”,
likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par
budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts
budžetu 2019.gadam”, likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” un citos normatīvajos aktos
noteiktās prasības, kā arī budžets skaitliskā izteiksmē
atspoguļots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai.
Rugāju novada pašvaldības budžets sastāv no
pamatbudžeta un speciālā budžeta.
          Ņemot vērā, ka likums “Par valsts budžetu
2019.gadam “ stājās spēkā tikai 2019.gada 12.aprīlī,
arī pašvaldības budžets ir apstiprināts vēlāk. Šajā
laika periodā izdevumi Rugāju novada pašvaldības
budžeta iestādēm (struktūrvienībām) mēnesī
sastādīja divpadsmito daļu no iepriekšējā gada
izdevumiem un pašvaldības darbībā un izdevumu
veikšanā tika balstīta uz valsts pagaidu budžetu.

Pašvaldības budžeta prioritātes
Rugāju    novada    pašvaldības   attīstības
programmā 2013.-2019.gadam ir noteikti novada
attīstības stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes,
vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni šo
mērķu sasniegšanai. Pašvaldības budžets, kas veido
pašvaldības darbības finansiālo pamatu kalpo kā
instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas
ilgtermiņa attīstībai.  
        Rugāju    novada     pašvaldības   attīstības
programmā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes ir:
1. Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība;
2. Izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes un
sociālo pakalpojumu attīstība;
3. Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.
       Arī   likumā “Par   pašvaldībām” viena
no pašvaldības   autonomajām funkcijām ir
saimnieciskās darbības sekmēšana un rūpēšanās par
bezdarba samazināšanu. Sakārtotas infrastruktūras
radīšana ir viens no priekšnosacījumiem, lai
atvieglotu uzņēmējdarbības uzsākšanu pašvaldības
teritorijā. Jau 2017.gadā tika veikta tehnisko

2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze
      Kā galvenais ienākumu avots    pašvaldības   
budžetā ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa 743 873 euro un pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda dotācija - 835 244 euro.
     Nekustamā    īpašuma    nodokļa    kārtējā  
saimnieciskā gada ieņēmumi, iepriekšējo gadu
parādi un arī nokavējuma nauda par termiņā
nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
zemi, ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem plānoti
189 086 euro apmērā.   Kā viens būtiskākajiem     

ieņēmumiem pašvaldības pamatbudžetā ir valsts
budžeta transferti noteiktiem mērķiem, kas ir valsts
budžeta finansējums noteiktam mērķiem, tas ir
pedagogu, treneru, māksliniecisko pašdarbības
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī
finansējums dažādiem projektiem un pasākumiem,
kopā ieņēmumi sastāda no valsts budžeta
transfertiem 632 786 euro. Pašvaldību budžetu
transferti par izglītības pakalpojumu sniegšanu

Plānoto 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

plānoti 89 000 euro apmērā. Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumi par telpu un zemes
nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādē, ieņēmumi 187 587 euro apmērā.
       Pārējie    nenodokļu    ieņēmumi   (valsts   un
pašvaldību nodevas, soda naudas un ieņēmumi no
zemes īpašuma pārdošanas) plānoti 113 657 euro
apmērā. Kopā 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi
plānoti 2 702 233 euro apjomā. Naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu bija 65 648 euro.

Procentuālajā sadalījumā vislielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir
valsts budžeta finansējumam 54 % (dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda – 31 % un valsts budžeta transferti - 23%). Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sastāda 28 %, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 7%,
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi -11%.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā
     Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, izvērtējot katras
pašvaldības institūcijas (iestādes, struktūrvienības un nodaļas) budžeta
pieprasījumu, kā arī ņemot vērā 2019.gada prognozētos ieņēmumus. 2019.gada
pamatbudžeta izdevumi plānoti 2 2 534 782 euro apjomā.
         Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai – 46 %. Attiecīgi pārējie
izdevumi sastāda: vispārējie valdības dienesti - 11 %, sabiedriskā kārtība un
drošība - 1 %, ekonomiskā darbība - 3 %, vides aizsardzība – 1 %, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana - 16%, veselība - 1%, atpūta, kultūra un reliģija – 7
%, sociālā aizsardzība – 14%.
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Plānoto 2019.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

Izdevumi vispārējiem valdības
dienestiem paredzēti 274 631 euro
apmērā, kur ir ietverti izdevumi
administrācijai un Lazdukalna pagasta
pārvaldei, biedru naudu maksām
Latvijas Pašvaldību savienībai, Balvu
rajona partnerībai, Eiroreģionam
„Pleskava, Livonija”, Latgales reģiona
attīstības
aģentūrai,
aizdevumu
procentu nomaksai, kā arī izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem. Kopš
2015.gada 1.oktobra Rugāju un
Benislavas ciemos ir pieejami valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centru pakalpojumi,
kur var saņemt ar valsts iestādēm
(Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru,
Lauku atbalsta dienestu u.c.) saistītos
pakalpojumus. 2019.gadā valdības
izdevumos ietverti arī vēlēšanu
komisijas izdevumi saistībā ar
Eiroparlamenta vēlēšanām.
Izdevumi
sabiedriskajai
kārtībai un drošībai paredzēti 23 296
euro apmērā, nodrošinot Pašvaldības
policijas un Dzimtsarakstu nodaļas
funkciju veikšanu.
Izdevumi ekonomiskajai
darbībai sastāda 91 217 euro,
ietverot izdevumus pagaidu algotajos
sabiedriskajos darbos bezdarbnieku
nodarbināšanai,
pašvaldības
funkciju
veikšanai
būvniecības
jomā - būvvaldei, Rugāju novada
uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta
centram
darbības
finansēšanai,
paredzot tūrismu popularizējošus
pasākumus, kā arī uzņēmējiem un
saimnieciskā darba veicējiem atbalsta
sniegšanu – informatīvie semināri,
pieredzes
apmaiņas
brauciens,
gada pasākums. Tāpat 2019.gadā
plānoti izdevumi lauksaimniecības
nozaru atbalsta pasākumiem plānoti
izdevumi, lai nodrošinātu lauku
attīstības speciālista pakalpojumu
iedzīvotājiem.
      Jau ceturto gadu plānoti izdevumi
nodarbinātības
pasākumiem
vasaras brīvlaikā, šogad sadarbībā
ar Nodarbinātības valsts aģentūru,
piedāvājot strādāt palīgstrādnieka
darbu divas nedēļas 24 novada
skolēniem teritorijas labiekārtošanas
darbos. Jau otro gadu pašvaldība
organizēs biznesa ideju konkursu, lai
atbalstītu ar līdzfinansējumu esošos un
topošos uzņēmējus.

       2019.gadā pilnībā tiks pabeigti
ceļu Pelnupe –Osa un Ozolnes-Liepari
pārbūve, uzklājot asfaltbetona segumu
ceļa posmam, kas pieguļ valsts
autoceļam.
Vides aizsardzības pasākumiem,
tas ir notekūdeņu apsaimniekošanai
izdevumi prognozēti 18 530 euro.
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas izdevumi plānoti
401 958 euro apmērā, kas ietver
izdevumus komunālajai saimniecībai
funkciju veikšanai, ūdensapgādes
pakalpojumu
nodrošināšanai.
Saimnieciskā nodaļa nodrošinās
pašvaldības teritorijas uzkopšanu
un uzturēšanu, turpinās pašvaldības
īpašumā    esošo  dzīvokļu     remontus,
logu nomaiņu, lai pilnveidotu
dzīvojamā
fonda
piedāvājumu.
Kā lielākais darbs paredzēti –
jumta nomaiņa dzīvojamajai mājai
Kurmenes ielā 20. Kā nozīmīgākie
kapitālieguldījumi
plānoti
apgaismojuma un ietves izbūvei
Kurmenes ielā, Rugājos, gan ņemot
aizņēmumu Valsts kasē, gan nodrošinot
līdzfinansējumu 25 % apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai
nodrošinātu kvalitatīvu ūdensapgādes
pakalpojumus visā Rugāju ciemā un
varētu aprēķināt izmaksas, 2019.gadā
plānots izstrādāt Tehnisko projektu
ūdenssaimniecības attīstības projekta
īstenošanai.
      Ievērojama daļu līdzekļu tiek
atvēlēta īpašumu sakārtošanai un
ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā arī
nekustamo īpašumu dokumentācijas
sagatavošanai
atsavināšanai
bijušajiem zemju lietotājiem. 2018.
gadā tika uzsākta Rugāju novada
attīstības programma izstrāde, ko
paredzēts šogad nodot apspriešanai
iedzīvotājiem un līdz gada beigām
apstiprināt galīgo redakciju.
Izdevumi veselības aprūpei
sastāda 24 830 euro, kas plānoti
primārās veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšanai Lazdukalna feldšeruveselības punktā un Skujetnieku
feldšeru - veselības punktā.
     2019.gadā noslēgsies projekts
„DZĪVO VESELS! – veselīga
dzīvesveida
un
profilakses
veicināšanas
pasākumi
Rugāju
novada iedzīvotājiem”, kur 2019.gadā
aktivitātēm plānoti izdevumi 10 841
euro.

www.rugaji.lv
Dažāda vecuma iedzīvotājiem tiek
nodrošinātas daudzveidīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas, novirzot
šim mērķim - atpūta, kultūra un
reliģija - 173 065 euro. Iedzīvotājiem
pakalpojumi pieejami 4 bibliotēkās,
nodrošinot uzturēšanas izdevumus
– Rugāju bibliotēkai, Tikaiņu
bibliotēkai, Lazdukalna bibliotēkai
un Skujetnieku bibliotēkai, kā arī
iestādēm funkciju veikšanai - Rugāju
tautas namā un Lazdukalna saieta
namā un muzejā. Kultūras pasākumi
notiek saskaņā ar domes komitejā
akceptēto plānu. Lielākais pasākums
plānots Novada svētki 13.jūlijā.    
       Projektu līdzfinansēšanai un
dažādu pasākumu atbalstam ieplānoti
2000 euro.
       Vislielākais     pamatbudžeta
izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai,
t.i. 1 174 187 euro, kur lielākā
daļa finansējuma ir Rugāju novada
Eglaines pamatskolai, Rugāju novada
vidusskolai un Rugāju sporta centram.
Eglaines pamatskolai un Rugāju
novada vidusskolai tiek paredzēti
pašvaldības līdzekļi mācību telpu
remontam. Pašvaldība nodrošina
finansējumu mācību līdzekļu un
aprīkojuma nodrošināšanai. Ņemot
vērā, ka Eglaines pamatskolā
tiek piedāvātas speciālās mācību
programmas, 36 100 euro ieplānoti
izdevumi asistentu atlīdzībai.
       Tāpat ievērojama summa tiek atvēlēta
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
un transporta izdevumu kompensācijai
skolēniem, jo tiek nodrošināta skolēnu
nokļūšana no dzīvesvietas uz skolu
un atpakaļ, uz mācību priekšmetu
olimpiādēm, sporta centra komandu
un sportistu nokļūšanai uz sacensībām
un skolēnu dalībai ārpusskolas
aktivitātēs. Paredzēts arī pašvaldības
finansējums transporta izdevumiem
skolēnu mācību ekskursijām, saskaņā
ar izglītības iestāžu iesniegto plānu.
        Kā katru gadu līdzekļi paredzēti
arī
skolēnu
apbalvošanai
par
sasniegumiem mācību olimpiādēs,
konkursos un sacensībās, plānojot
līdzekļus 4000 euro apmērā, kā
arī 2019.gadā tiek plānoti līdzekļi
samaksai
Balvu
peldbaseinam,
lai nodrošinātu Rugāju novada
izglītojamo peldētprasmju apgūšanu.
Jaunieši var darboties jauniešu
iniciatīvu-interešu centros Rugājos un
Skujetniekos, paredzot finansējumu
centra uzturēšanai.
      2019. gadā turpināsies iesākto
projektu realizācija izglītības jomā
(karjeras atbalsts izglītības iestādēs,
atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
pieejai,
atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai u.c.)
Sociālās aizsardzības izdevumi
sastāda 353 068 euro. Pašvaldība
iedzīvotājiem nodrošinās ne tikai
obligātos pabalstus – garantētā
minimālā ienākuma pabalstus un
dzīvokļa pabalstus, bet arī citus
pabalstus: brīvpusdienas skolēniem,
pabalstus veselības uzlabošanai,
pabalstus represētajām personām
u.c. pabalstus. Saņemot    valsts

finansējumu,
Sociālais
dienests
organizē
asistenta
pakalpojumu
nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
         Sociālās aprūpes centra izdevumi
sastāda 186 311 euro, Sociālā dienesta
– 56 808 euro. Bāriņtiesai plānotie
izdevumi 30 847 euro, kas nodrošina
normatīvajos aktos noteikto funkciju
realizēšanu. 2019.gadā tiks pilnveidots
mājas aprūpes pakalpojums, kā arī
nodrošināti pakalpojumi noteiktām
mērķgrupām deinstitucionalizācijas
projekta ietvaros.
         Arī 2019.gadā iedzīvotājiem ir
iespēja izmanot veļas mazgātuves
pakalpojumus Rugājos, trūcīgajām
un maznodrošinātajām personām
pakalpojuma maksu daļēji sedz
pašvaldība. Savukārt Lazdukalna
sociālo pakalpojumu centrā pieejami
gan dušas pakalpojumi, gan veļas
mazgāšanas pakalpojumi.

Speciālais budžets 2019.
gadam
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti
140 108 euro apmērā, t.sk. dabas
resursu nodoklis – 2227 euro un
mērķdotācijas pašvaldību autoceļu
(ielu) fondiem 133 987 euro. Izdevumi
plānoti 209 903 euro, t.sk. vides
aizsardzībai –6932 euro, pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanai 202
971 euro. 2017.gadā tika noslēgts
sadarbības līgums ar AS „Latvijas
valsts ceļi” par Kurmenes ielu, līdz ar
to pašvaldība varēja izstrādāt tehnisko
projektu un 2019.gadā tiks veikta
ietves un apgaismojuma izbūve.
       Detalizēts pārskats par plānotajiem
darbiem ceļu uzturēšanas jomā tiek
iekļauts mērķdotācijas ceļu (ielu)
fondam izlietojuma plānā, ko sagatavo
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
trijiem gadiem.

Pašvaldības saistības
Rugāju
novada
pašvaldība
ir
uzņēmusies
saistības,
ņemot
aizņēmumus Valsts kasē, pašvaldības
funkciju veikšanai, t.i., gan projektu
līdzfinansējuma nodrošināšanai, gan
arī pašvaldības infrastruktūras objektu
sakārtošanai.
Kopā
pašvaldības
saistības (neatmaksāta aizdevumu
pamatsumma) uz 01.01.2019. sastāda
2924145 euro. 2019.gadā plānots
veikt pamatsummu atmaksu 270
158 euro apmērā un aizdevumu
procentu atmaksu 9480 euro. Attiecīgi
turpmākajos gados atmaksājamās
saistības ir 2020.gadā 220 657
euro, 2021.gadā –157 875 euro,
2022 gadā – 154 654 euro. Saistību
apmērs izmainīsies, saņemot Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējumu
par realizētajiem projektiem un
attiecīgi dzēšot parādu.
Ar saistošajiem noteikumiem
Nr. 5/2019 Par Rugāju novada
pašvaldības 2019. gada budžetu var
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv
sadaļā Pašvaldība/Budžets 2019
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CEĻOJUMS PA LATGALI JĀSĀK RUGĀJU NOVADĀ!
KĀPĒC?
Foto: no personīgajiem arhīviem
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau pavisam drīz tiks atklāta 2019. gada tūrisma sezona. Plānojot sava
ceļojuma maršrutu, ikviens tūrists vēlēsies pabūt vietā, kur vēl nav bijis,
ieraudzīt ko jaunu vai arī gluži pretēji – atgriezties kādā no saviem ceļojumu
galamērķiem, lai vēlreiz piedzīvotu īpašas sajūtas. Mēs aicinām - ļaujies,

lai ceļš Tevi ved…uz Rugāju novadu Ziemeļlatgalē! Ved savus mīļos uz
vietām, kur nesteidzīgas dienas ir pilnas ar jaukiem pārsteigumiem – lauku
klusumu, putnu dziesmām, svaigi ceptas maizes smaržu, kur paštaisīts
siers garšo pēc bērnības pie mīļās vecmammas. Gan tie, kuri nekad nav šeit
viesojušies, gan tie, kuri vienkārši sen nav bijuši Rugāju novadā, gan arī
iedzīvotāji iespējams būs pārsteigti par iespējām, ko var izmantot iepazīstot
novadu!

Staltbriežu dārzs ar 300 briežiem, zivju dīķi 14
ha platībā un brīvdienu namiņš pededzes upes
lejteces dabas liegumā.

no visas pasaules. Taču, ja paveiksies varat dzirdēt
vai pat redzēt urālpūci, mazo ērgli, vidējo dzeni,
baltmugurdzeni, griezi, melno un pelēko dzilnu,
sila cīruli un citus, kas iekļauti Latvijas sarkanajā
grāmatā.
IESAKĀM! Sapņu vieta dabas draugiem!

KĀPĒC?
Vēlies ieraudzīt, sasveicināties un pat pabarot
īstu staltbriedi? Tad tev noteikti ir jādodas uz
apskates saimniecību “Mežsētas”, kura ir viena no
pirmajām briežu audzētavām Latvijā, un šobrīd
tajā atrodas vairāk nekā 300 dzīvnieku, kas iepirkti

Adrese: Silenieki, Rugāju pagasts, Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat:57.005596, Lon: 27.130737
Tālrunis: +37129104212 (Lūdzam būt saprotošiem,
ja saimniekus nevar sazvanīt uzreiz, jo ir slikts
mobilā tīkla pārklājums).

APSKATES SAIMNIECĪBA
“MEŽSĒTAS”

SENLIETU PRIVĀTKOLEKCIJA
“SAIPETNIEKI”
Seno darbarīku, sadzīves priekšmetu un tehnikas
brīvdabas privātkolekcija.
KĀPĒC?
Jo tieši šeit ikviens var kavēties atmiņās, dodoties
apskatīt senlietu privātkolekciju “Saipetnieki”.
Ekspozīcijā izvietoti vairāk nekā 5000 dažādu
kultūrvēsturisku priekšmetu. Muzeja apkārtni vasaras
mēnešos papildina daiļdārzs, kas ietver neskaitāmas

LAUKU SĒTA “BAĶI”

krāšņu puķu kompozīcijas, strūklakas, austrumu
meditāciju tiltiņu, dīķus, lapenītes.
IESAKĀM!
Kavējies atmiņās skaistu daiļdārzu ielokā! Īpaša
programma vai piedāvājums jaunlaulātajiem
(kāzām).
Adrese: Saipetnieki, Lazdukalnu pagasts, Rugāju
novads
GPS koordinātes: 56.916500, 27.100525
Tālrunis: +371 26519360

Bolupes piekrastes pļavās ganās vairāk nekā
100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, kas tiek
izmantotas gaļas un vilnas ieguvei.

stāstījums par dzīvi laukos – tas pavisam noteikti ir
jāredz un jādzird!
IESAKĀM!
Gūsti prieku un smelies iedvesmu no dzīves
laukos! Degustē plovu …

KĀPĒC?
Saimniecība atrodas ļoti ainaviskā un iekoptā vietā Bolupes kreisajā krastā, Rugāju novadā. Pozitīvajiem
un atsaucīgajiem saimniekiem katrs apmeklētājs –
liels vai mazs – uzreiz kļūst par “savējo”. Ekskursija
pa apkaimes laukiem, pirts rituāli un saistošs

Adrese: Baķi, Rugāju pagasts, Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat: 57.0492019, Lon: 27.0075371
Tālrunis: +371 22 315 544

KOKA GUDRĪBU DARBNĪCA
Koks – radošuma un spēka avots!

dažādas nodarbības ar koku, kā arī īpašs piedāvājums
kāzām – pārbaudījums jaunajam pārim.

KĀPĒC?
Pašā Rugāju ciema centrā saimnieks izrāda
ekspozīciju ar druīdu koka horoskopu, stāsta par koka
spēku un pielietojumu. Šeit var izmēģināt zīlēšanas
galdiņu ar rūnām, apsēsties soliņā iedvesmai un
apskatīt desmit koka veidu sakopojums, jo katrs
koka veidojums ir īpašs, visam pamatā liekot sevis
attīrīšanas un izzināšanas domu. Piedāvājumā

IESAKĀM!
Ja laimes par maz, piešuj pats savu laimes pogu!

LAUKU TŪRISMA MĪTNE “RŪĶĪŠI”

guļbaļķu namiņos, svinības, galdu klāšana, kulinārais
mantojums, makšķerēšana, melnā pirts, āra ozola
kubuls, treileru stāvvieta un telšu vietas.

Darba brauciens, romantiskas brīvdienas, atpūta
draugu vai ģimenes lokā – lauku tūrisma mītnē
“Rūķīši” būs īstā vieta atpūtas brīdim!
KĀPĒC?
“Rūķīši” ir īstā vieta, kur nobaudīt gardu maltīti, kas
pagatavota no dažādiem vietējiem lauku labumiem.
Īpašs gastronomisks baudījums būs svaigi kūpinātas
zivis, kuras augušas saimniecības dīķos. Protams,
neiztikt bez saimnieka zivju stāstiem! Nakšņošana

Adrese: Kurmenes iela 83, Rugāji, Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat:57.0003745, Lon:27.1287284
Tālrunis: +371 26263396

IESAKĀM!
Pozitīvs piemērs, kā dzīvojot līdzsvarā ar dabu var
veiksmīgi saimniekot laukos!
Adrese: „Rūķīši”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju
novads
GPS koordinātes: Lat: 56.9904455, Lon: 27.1303763
Tālrunis: +371 29197821
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“MAZEZERIŅI” PIE BOŽEVAS
EZERA
Burvīga atpūta brīvdienu mājā ezera krastā meža
ielokā.

www.rugaji.lv
pilsētiņa, strītbola un volejbola laukumi.
IESAKĀM!
Līdakas ķeras ap četriem no rīta!

KĀPĒC?
Iespēja izbaudīt nesteidzīgas brīvdienas un atpūsties
no pilsētas trokšņiem. Tīrs ūdens, svaigs gaiss un saule
– īsts lauku SPA bagātinās jūsu brīvdienās un sniegs
lielisku atpūtu. Naktsmītnes, kamīnzāle, pirts, baseins,
burbuļvanna, telšu un ugunskura vietas, bērnu rotaļu

Adrese: „Mazezeriņi”, Rugāju pagasts, Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat: 56.9914336; Lon: 27.1696528
Tālrunis: +371 29149202

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA
“MEŽAINES”

kamanām, poniju un jāšanas nodarbības. Īpašs
piedāvājums bērnības svētkiem, bērnu ballītēm,
kāzām un dzimšanas dienas svinībām.
IESAKĀM!
Atpūties aktīvi un skaisti! Zirgs māca
koncentrēties, būt šeit un tagad.

Zemnieku saimniecība apmeklētājiem piedāvā
izjādes ar zirgiem, vizināšanos ar drošku,
kamanām, poniju un jāšanas nodarbības.
KĀPĒC?
Mūsdienās izjādes ir ekskluzīva izklaide – izjāde
ar zirgu ir viens no skaistākajiem aktīvās atpūtas
veidiem . Zemnieku saimniecība apmeklētājiem
piedāvā izjādes ar zirgiem, vizināšanos ar drošku,

Adrese: „Mežaines”, Anengofa, Rugāju pagasts,
Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat: 56.948039; Lon: 27.145157
Tālrunis: +371 28764175; +371 28619479

ATPŪTAS VIETA “SILENIEKU
SKOLA”

svētkus, piedalīties foto orientēšanās sacensībās, iziet
piedzīvojumu Nakts trasi, noorganizēt netradicionālās
sporta spēles, pieejams bērnu rotaļu laukums,
volejbola laukums, batuts, varam noorganizēt dažādas
radošās darbnīcas, vizināties ar retro motociklu.
IESAKĀM!
Mums katram ir tāda vieta, kur gribas atgriezties
– iespējams, šī būs viena no tām!

Atpūtas un izklaides vieta
KĀPĒC?
Skolas zvans  nelielajā Silenieku pamatskolā neskan
jau daudzus gadus, taču bijušie absolventi to apciemo
un tagadējie saimnieki bijušai skoliņai meža vidū
ir devuši otro elpu. Saimniekiem labiekārtojot
apkārtni, izveidota baskāju jeb sajūtu taka, piknika
un telšu vieta. Pozitīvi noskaņotie saimnieki aicina
apskatīt topošā skolas muzeja lietas, svinēt dažādus

VIDES OBJEKTS “LOBA DOBA”
Vides instalāciju objekti, kas simbolizē dabas
neaptveramo spēku un skaistumu, darīs Ziemeļlatgali
par vēl interesantāku un pievilcīgāku ceļojuma
galamērķi.

Adrese: “Silenieku Skola”, Lazdukalna pagasts,
Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat:56.9408532, Lon:27.2715224
Tālrunis: +371 26428477
simbiozi. Vides objekts “Loba doba” ir viens no
pieciem vides objektiem, kas apskatāmi Ziemeļlatgalē.
IESAKĀM!
Aplūko dabas bērnus!

KĀPĒC?
Instalācija apvieno sevī četras dabas stihijas - zemi,
ūdeni, gaisu un uguni. Vides instalāciju veido septiņi
apgleznotu cilvēku silueti un tā ir veltīta Latvijai tās
simtgades jubilejā, attēlojot visu četru dabas stihiju

Adrese: Kurmenes iela 36, Rugāju pagasts, Rugāju
novads
GPS koordinātes: Lat:57.0014777, Lon:27.1300639
Tālrunis: +371 28332720

RUGĀJU NOVADA MUZEJS UN
FRESKA

20. gs. trīsdesmitajos gados, pagasta nams, bānītis,
kas kursēja caur Rugājiem, dziedātāja Tāļa Matīsa
portrets, kā arī ainas ar zirgiem un plostniekiem
Mieriņos.

KĀPĒC?
Muzeja lietu krājums veidots no novada iedzīvotāju,
Rugāju vidusskolas absolventu, bijušo pagastu
iedzīvotāju dāvinājumiem. Muzejs piedāvā
interesentiem iepazīties ar Rugāju pagasta vēsturi no
20. gs. sākuma līdz mūsdienām, tiek veikta aktīva
Lazdukalna pagasta vēstures izpēte. Freskā uz vienas
no Rugāju noavda vidusskolas ārsienām attēlotas
Rugāju novadam zīmīgas, raksturīgas vēsturiskās
ainas un personības - pašas Rugāju novada
vidusskolas vēsturiskā bilde, Kurmenes ielas attēls

IESAKĀM! Freska ir unikāls mākslas darbs ko
pēc biedrības “ Piena ceļš” iniciatīvas veidoja
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles
student vasaras plenēra laikā.
Adrese: Rugāju novada vidusskola, Kurmenes iela
87, Rugāju pagasts, Rugāju novads
GPS koordinātes: Lat: 56.9994036, Lon: 27.1286841
Tālrunis: +371 28332720

Papildus uzskaitītajām apskates vietām, iesakām apskatīt arī Rugāju novada dievnamus, kuriem katram ir savs īpašais stāsts.
Rugāju novada sauklis “Tiecies uz augšu” ir precīzākais novada un tā iedzīvotāju raksturojums. Attīstība, virzība uz priekšu, tiekšanās uz augšu, tiekšanās pēc
sasniegumiem un vērtīgām pārmaiņām. Tieši tāpēc, ka Rugāju novada ļaudis prot glabāt senās vērtības, tradīcijas un sentēvu prasmes, kā arī tiecas pēc jaunāko
sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, mēs ik uz soļa varam vērot kā novadā kopā savijas laikmetīgais un tradicionālais. Robežojoties ar Balvu, Gulbenes un Lubānas
novadiem, atrodoties 237 km attālumā no Rīgas, 155 km attālumā no Daugavpils, 18 km no Balviem un 36 km no Gulbenes, Rugāju novadu jūs viegli atradīsiet
Ziemeļlatgalē.

Tiekamies Rugāju novadā!

Informāciju par atpūtas iespējām Rugāju novadā meklējiet arī mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Tūrisms.
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Skolēni iepazīst
pārtikas ražotnes
30. aprīlī Rugāju novada Eglaines
pamatskolas 5.- 9. klašu skolēni
devās uz Madonu, lai klātienē
iepazītos ar darba vidi un tajā
strādājošajām profesijām divos
pārtikas ražošanas uzņēmumos A/S “Lazdonas piensaimnieks” un
SIA “Madonas karameles”.
    Skolēni iepazinās ar pārtikas
ražotnēm, ražotņu darba specifiku
un tur nodarbinātajām profesijām.
Varēja vērot darba procesu, uzdot sev
interesējošus jautājumus.  Ekskursijas
gaitā A/S “Lazdonas piensaimnieks”   
skolēni redzēja darbībā ražošanas
procesā iesaistītās profesijas: piena
produkcijas pārstrādātājus- pārtikas
tehnologus, ražošanas meistarus.  
        Pēc ražošanas procesa apskates
skolēni tika iepazīstināti arī ar darbu
uzņēmuma
noliktavā,
iepazīstot
noliktavas pārziņa darba pienākumus,
kā arī tika iepazīstināti ar specializētā

transporta
šoferu,
grāmatvežu
un
tehniskā
personāla
darbu.
Skolēniem
tika pastāstīts kā
tiek
organizēta
p r o d u k c i j a s
realizācija tirgū, kā
norisinās mārketinga
darbs.     Ekskursija
piena
ražotnē
noslēdzās ar produktu
degustāciju. Skolēni
atzinīgi novērtēja iespēju apskatīt
šādu uzņēmumu “no iekšpuses”, gūt
priekšstatu par tur nodarbinātajām
profesijām.
     Savukārt    SIA    “Madonas    
karameles” skolēni ne tikai iepazinās
ar ražotnes darbu, bet   arī konditorukarameļu ražotāju vadībā paši guva
nelielu praktisko  pieredzi  izgatavojot
un    iesaiņojot   katrs   savu   karameli.

Foto: no personīgā arhīva

Agita Kukurāne
Pedagoģe karjeras konsultante

Skolēnus pārsteidza tas, ka karameļu
izgatavotājiem bez pārtikas ražošanas
tehnoloģiju zināšanām vēl jāpārzin
arī mākslas pamati. Izraisījās arī
neliela diskusija par vizuālās mākslas
priekšmeta svarīgumu. Kā svarīgākās
īpašības tika akcentēta pacietība,
rūpīgums, ieinteresētība par rezultātu.
         Savās atsauksmēs pēc pasākuma
skolēni    atzina,   ka    ekskursijas   un

nodarbības abās ražotnēs ļoti patika,
jo bija iespēja redzēt uzņēmumus
ikdienas darbā. Daži norādīja, ka tas
licis padomāt arī par savu nākotnes
profesiju.
     Šis karjeras attīstības atbalsta
pasākums tika finansēts no ESF
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
līdzekļiem.

“Solīši viegliņi, darbiņi priecīgi! ”- ceļā uz pārmaiņām
pirmsskolā
palīdzību parādīja muzikālo pasaku
“Namiņš”. Visi bērni iesaistījās
kopīgajās rotaļās, dziedāja dziesmas
un piedalījās grupu priekšnesumos.
       Muzikālo pasaku par ziediem
attēloja vidējās grupas „Mārītes”
audzēkņi,  bet jaunākā vecuma bērni
priecīgi iesaistījās rotaļā. Vairākus
pasaku fragmentus par gatavošanos
Māmiņdienai
bija
iestudējusi
„Knariņu” grupa.
    Bērni labi apguvuši rotaļu
pamatelementus: patstāvīgi izveido
apli, zina un atceras rotaļu kustības
un izpilda vienkāršus tautas deju
soļus.
         Jaunā       mācību       pieeja
pirmsskolās paredz citu skatījumu ne
tikai uz bērna mācību procesu, bet
arī uz skolotāju līdzdalību tajā. Gan
ikdienā, gan pasākumu plānošanā
svarīgi apzināt bērnu viedokli un
uzklausīt idejas.   Kā iepriecināt
māmiņas? Samīļot, palīdzēt ikdienas
darbos, uzdāvināt lielu ziedu pušķi
vai neparastu dāvanu?   Mūsu
skolā šopavasar darbojās „Sēklu
bibliotēka”, kurā priekš visām
māmiņām bija sadīguši samteņu
stādiņi. Pirmsskolas bērni paši
izrotāja podiņus, stādīja puķes un
sveica māmiņas.
        Arī   pasākumu šogad vadīja
bērni paši. Lauma,  Kārlis Ž., Kārlis
R., iejutās   lapsas viltnieces, eža un
lācēna lomās, ar dialogiem sižetiski
sasaistīja visus priekšnesumus.
        Centāmies atteikties no līdzšinējās

Foto: Agrita Luža

Ar skanīgām dziesmām, rotaļām
un pašu sarūpētām dāvaniņām ir
aizvadīts Māmiņdienas pasākums
pirmsskolā. Šogad tas bija nedaudz
neierasts, savādāks kā iepriekšējos
gados. Līdz ar mācīšanās pieejas
pārmaiņām pirmsskolā, arī svētku
svinēšanā vairāk izpaudās bērnu
patstāvīgā darbošanās un atbildības
uzņemšanās.
Daudzveidīgais
repertuārs liecināja par apgūtajām
prasmēm
un
sasniegtajiem
rezultātiem.
              Ar     jautru,     īsti    pavasarīgu
dziesmiņu pasākumu iesāka mūzikas
skolotājas Velgas Smoļakas vadītais
pirmsskolas vecuma bērnu vokālais
ansamblis „Solare”.  
       Mācību   gada laikā   bērni ir
attīstījuši savas muzikālās dotības
un vokālās prasmes. Individuālie
priekšnesumi izskanēja Mias Mišelas,
Amēlijas,   Laumas, Kārļa, Elzas un
Katrīnas izpildījumā. Bērni apgūst
prasmi uzstāties ar mikrofoniem, tas
ir stabils pamats   visai turpmākajai
muzikālajai izglītībai.
         Skolotāja Sanita Anckina māca
bērniem muzicēt ar vienkāršiem
instrumentiem- zvaniņiem, bungām
un kociņiem. Instrumentu pulciņa
„Katrs bērns – mūziķis” paši mazākie
dalībnieki, iepazinuši burvīgo skaņu
pasauli, emocionāli un   muzikāli  
ritmiski iejutās zirneklīša lomā. Visi
jutās brīvi, darbojās droši un ar prieku.
Lielākie – „Knariņu” grupas bērni,
ar ritma, kustību un runas elementu

Foto: Agrita Luža

Rita Pipure
Pirmsskolas grupu metodiķe

pieredzes, kad pasākumu organizējām
kā       koncertu      māmiņām.    Tagad
vairāk    izbaudām   svētku  gaidīšanas,

gatavošanās un svinēšanas procesu,
un visi priecājamies par to, ko esam
iemācījušies.  
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“Bērnu, jauniešu un vecāku Viļakas novada bibliotekāri
ciemojas Rugāju bibliotēkā
žūrija”
Evita Sproģe
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre

Diāna Dārzniece, Lauma Dreimane,
Karīna
Trimalniece,
Laura
Dārzniece, Samanta Sproģe. Prieks,
ka arī vecāki iesaistās lasīšanā:
Guna Dreimane, Velta Adelča,
Evita Sproģe, Iluta Učelniece, Līga
Cepurniece, Sanita Anckina, Tatjana
Kočāne. Bērni satikās, lai saņemtu
balviņas par grāmatu lasīšanu.   Nu
jau vairākus gadus Rugāju bibliotēkas
bērnu žūrijas dalībniekiem galvenā
balva par čaklu grāmatu lasīšanu ir
ekskursija. Arī šogad ekskursija būs,
tāpēc līdztekus dāvaniņām visi tika
informēti par gaidāmo piedzīvojumuekskursiju, kura notiks 4.jūnijā.
      Bibliotēkā skanēja kā bišu stropā,
nepārtraukti
čaukstēja
konfekšu
papīri, mielojāmies ar Tatjanas
Kočānes cepto kūku. Mmm garda
bija! Bērni jautri pavadīja laiku.  Ja arī
Tu vēlies lasīt un vērtēt grāmatas, tad
šeit - https://www.lnb.lv/lv/aktuali/
lasisanas-veicinasanas-programmabernu-jauniesu-un-vecaku-zurija var
atrast detalizētāku informāciju, bet
vari arī nākt uz bibliotēku un droši
jautāt bibliotekārei, viss tiks izstāstīts.
Uz tikšanos bibliotēkā!

Katru gadu, aprīļa pēdējā nedēļā,
Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku
nedēļa. Šīs
nedēļas
ietvaros
bibliotēkas ar īpašām aktivitātēm
un pasākumiem cenšas piesaistīt
sev sabiedrības uzmanību. Šogad
Bibliotēku nedēļa noritēja no 22.28.aprīlim.
        Viļakas novada bibliotekāri ir
ieviesuši tradīciju Bibliotēku nedēļas
ietvaros doties kultūrvēstures studiju  
braucienā uz citu novadu bibliotēkām,
lai smeltos pieredzi un sevi garīgi
bagātinātu ar jaunu informāciju un
iespaidiem. Aprīļa pēdējā piektdienā
Rugāju bibliotēkā ciemojās kolēģi no
Viļakas novada bibliotēkām, ar mērķi
apskatīt mūsu bibliotēku un uzzināt
kaut ko vairāk par Rugājiem.
    Saviem ciemiņiem bijām
sagatavojušas nelielu informatīvi
izklaidējošu programmu. Viļakas
bibliotekāri apskatīja mājīgās Rugāju
bibliotēkas telpas, neizpalika sarunas
par sava darba aktualitātēm. Smēlāmies

dažādas gudrības „Koka gudrību
darbnīcā”, kur saimnieks Juris Bleiders
stāstīja un rādīja. Izvēlējāmies Laimes
pogas, sasējām savas nebūšanas
mezglā un iemetām ugunī, lai sadeg
un izkūp gaisā. Uzzinājām daudz
un dažādu informāciju par kokiem,
tad lūkojām tos pameklēt parkā pie
estrādes. Sasmēlušās saules un koku
enerģiju devāmies uz Rugāju Jauniešu
interešu-iniciatīvas centru, kur Iveta
Useniece mums, kā jau „grāmatu
cilvēkiem”, demonstrēja dažādu veidu
grāmatzīmes. Parādīja un pamācīja,
kā pagatavot oriģinālas grāmatzīmes.
Rugāju muzeja vadītāja Velga Vīcupa
pastāstīja par skaisto skolas sienas
fresku. Ciemiņi ar interesi klausījās
par freskas tapšanas procesu un to, kas
attēlots tajā.
         Šī gada Bibliotēku nedēļas tēma
bija „Bibliotēkas- dialogs ceļā uz
pārmaiņām”. Veiksmīgs sadarbības
dialogs šogad izveidojās starp Rugāju
un Viļakas bibliotekāriem.

Latgale – un Ziemeļeiropas pērle Rīga
Eiropas valstu savienībai piedāvā savu
kultūras mantojumu un dzīves pieredzi.
Man ir patiess gandarījums un prieks
šodien atrasties vienā no Latvijas
skaistākajām un zaļākajām vietām –
Rugājos. Ko Rugāju iedzīvotājiem,
Latgalei un visai Latvijai nozīmē
Eiropas Savienība? Eiropas Savienība
dos mums tieši tik daudz, cik daudz
darba mēs būsim gatavi ieguldīt, tātad,
jaunas iespējas. Galvenais ieguvums

būs straujā uzņēmējdarbības attīstība,
kas ir pamats Latvijas iedzīvotāju
labklājības
izaugsmei.
Eiropas
Savienība mums dod izdevību atjaunot
Latvijas laukus. Tā ir laba iespēja atdot
parādu Latgalei, un valdība to apzinās.
Vispirms mēs varam būt lepni par savu
tautu, kura ārkārtīgi grūtās pēdējās
desmitgades laikā tomēr nezaudēja
cerības un mums tradicionālo Eiropas
vērtību skalu,” savā uzrunā Rugājos
teica Indulis Emsis.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Katru gadu pavasarī Rugāju
bibliotēka rīko noslēguma un
apbalvošanas
pasākumu
gadu
ilgušam vērtēšanas maratonam
lasītveicināšanas
programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”. Šī gada 15.maijā bibliotēkā
pulcējās 29 lieliskie Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas 2018 grāmatu
eksperti, katrs no viņiem izlasīja 6
grāmatas.
        Ar   šo    lasītveicināšanas
programmu LNB piedāvā bērniem,
jauniešiem un viņu vecākiem iespēju
iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas
kampaņā. Žūrijas eksperti iemācās
vērtēt grāmatas saturu un dizainu,
iesaista draugus un ģimeni sarunās
par lasīto. Grāmatu ekspertu lomās
iejutās: Markuss Aleksandrovs,
Sintija
Cepurniece,
Andris
Anckins, Viktorija Daukste, Estere
Kapteine, Gunita Duļevska, Kārlis
Anckins, Marika Zujeva, Adrians
Lonskis,
Ralfs
Aleksandrovs,
Neo Markuss Sņegovs, Anda
Cepurniece, Normunds Dārznieks,
Marta Kočāne, Daniels Plešs, Līva
Garbacka,
Marika
Garbacka,

Evita Sproģe
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018 eksperti. Visi bērni ne tikai lasa
grāmatas, bet arī aktīvi pavada savu laiku ārpusskolas aktivitātēs, ir diezgan
aizņemti, tāpēc bildē ir tikai puse žūrijas dalībnieku.

15 gadi Eiropas Savienībā
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms 15 gadiem, 2004. gada 1.
maijā, jau no paša rīta, Rugāju
parkā
pulcējās
ļaudis.
Bija
skaista un saulaina diena. Cilvēku
noskaņojums svinīgs, jo priekšā
gaidāms jauns izaicinājums visiem
kopā. Tajā dienā Latvijas valsts
kļuva par pilntiesīgu Eiropas
Savienības dalībvalsti un toreizējais
Ministru prezidents Indulis Emsis
savu uzrunu Latvijai teica tieši
Rugājos, tā tika translēta tiešraidē
Latvijas televīzijā. Uzrunu teica
toreizējā Rugāju pagasta padomes
priekšsēdētāja Rita Krēmere, Balvu
rajona padomes priekšsēdētāja

Regīna Kuļša, Balvu rajona
kultūras nodaļas vadītāja Ruta
Cibule. Arī operdziedātājam Tālim
Matīsam veltītais piemiņas akmens
tika atklāts tieši viņa 100 gadu
dzimšanas dienā – 2004. gada 1.
Maijā.
      “Šodien Latvija pārkāpj slieksni,
kas šķir   divus laikmetus mūsu
tautas liktenī.   Slieksni, kas   nodala
vakardienas neziņu no rītdienas
stabilitātes. Šī diena ir prieka un
izaicinājuma brīdis. Latvija ir kļuvusi
par pienākumos un iespējās līdztiesīgu
jaunās Eiropas dalībnieci. Mūsu
novadi – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme,
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Benislavas pirmās pakāpes pamatskola

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Rugāju novada teritorijā pirmā dibinātā skola
ir Benislavas sākumskola. Benislavas muižu, kas
piederēja muižniekam Benislavskim, nopirkuši
22 brīvlaistie zemnieki no Vecgulbenes un
Stāmerienas. Uzņēmīgie zemnieki lēmuši, ka
bērniem ir nepieciešama skola, paši organizējuši
privātskolu, maksādami skolotājam algu. Skolai
telpas savā mājā atvēlējis Krišjānis Bombāns.
Par skolotāju aicināts Andrejs Lesnieks, kurš
tikko beidzis J. Cimzes skolotāju semināru.
1875. gadā Andrejs Lesnieks uzņēmies arī
jaundibinātā vietējo zemnieku Benislavas kora
vadību, izveidodams pirmo kori Latgalē. Skola
nodēvēta Benislavas muižas vārdā. Pirmajos
gados skolā bijušas trīs klases, katru rudeni to
sākuši apmeklēt vienpadsmit, divpadsmit gadus
veci bērni.
          1898. gadā  zemnieks  Krišjānis  Bombāns
dāvinājis skolas vajadzībām 1 ha zemes, uz kuras
pagasta valde (Domopoles pagasta) ar vietējo
iedzīvotāju atbalstu (ziedotiem baļķiem un
akmeņiem), pārvedot un pārbūvējot no Rūbāniem
uz Benislavu vecu krogus ēku, uzcēla Benislavas
I pakāpes pamatskolu. Skola celta pēc tā laika
prasībām – ar vienu klasi 70 - 80  skolēniem, vienu
skolotāja dzīvokli, skolēnu guļamtelpām, virtuvi.
Mācības iesāktas 1899. gadā. Līdz Latvijas valsts
dibināšanai mācības skolā notikušas tikai krievu
valodā pēc tā laika mācību programmas: krievu
valoda, matemātika, glītrakstīšana, no 3. klases -  
Krievijas   vēsture    un    ģeogrāfija.    Katru   rudeni,

pirms mācību uzsākšanas, skolu svētījis pareizticīgo
mācītājs, kurš ieradies no Balviem. Skolas svētīšanas
dienā mācītājs dāvinājis bērniem grāmatas un
svētbildes. Katru dienu notikušas sešas mācību
stundas, katrs bērns rakstījis uz savas tāfelītes. Pēc
skolotāja pārbaudes drīkstējis rakstīt burtnīcās.  Līdz
Latvijas valsts nodibināšanai  skolā strādājuši daudzi
skolotāji. Ziņas saglabājušās par šādiem: Andrejs
Lesnieks, Filimons Ignata d. Kolotovkins (no
1899. -1902.g.), Fricis Širaks,   Pēteris Aleksandra

1938. gadā Benislavas
skola pārdēvēta par Eglaines
skolu, jo netālu no tās auga skaista
simtgadīgu egļu audze.
dēls Pučkovskis (no 1902. -1904. g., iestādījis pie
skolas augļu dārzu), Aleksejs Andreja d. Maršāns
(1904. -1918. g. Latvietis, pareizticīgs, ar skolotāju
semināra izglītību), Ottomārs Runiks (darbojies
sabiedrības labā –  vadījis kori, rīkojis teātra izrādes
pieaugušajiem un skolēniem, licis pamatus toreiz
pastāvošajai vietējai izglītības biedrībai „Atauga”),
Roberts Nagobads, Marija Runiks.
     Rakstiskas ziņas no iepriekšējiem skolas
pastāvēšanas gadiem nav saglabājušās, jo Latvijas
Atbrīvošanas kara laikā 1919. gada vasarā skolas
arhīvs, bibliotēka un pa daļai arī inventārs ticis
iznīcināts. Pēc nepieciešamā remonta mācības skolā
tika atsāktas 1920. gada rudenī ar četrām klasēm.
Bijušo zēnu guļamtelpu iekārtoja par klasi, agrākajā

meiteņu     guļamtelpā     ierīkoja     dzīvokli   skolas
apkalpotājam. Mācību klases divās telpās, skolas
pārzinim
un
skolotājam pa vienai
istabiņai,
skolas
kanceleja, skolotāju
virtuve,
skolēnu
ģērbtuve. Darbojās
arī
pirmskolas
apmācību
grupa.
Skolas ēka piederēja
pagasta pašvaldībai,
tā bija no koka.
1939./40. m. g.
skolā mācījās 60
bērni, strādāja trīs
skolotāji.   Latvijas   
valsts   pastāvēšanas   
laikā  skolā strādājuši
šādi
skolotāji:
Jūlijs
Grinbergs,
Anna
Bombāns,
Tekla
Kalvins,
Olga
Sprūde,
Alfreds Bombāns,
Zelma Gogis, Hugo
Veļķeris,
Elīna
Sloka,
Ļudvise
Susekle, Jāzeps Bernis. 1938. gadā Benislavas skola
pārdēvēta par Eglaines skolu, jo netālu no tās auga
skaista simtgadīgu egļu audze.   Tautskolu     tīkla   
pārkārtošanas   projektā   tika pārkārtots skolu tīkls:
Slavītu I pakāpes pamatskolu un Kapūnes I pakāpes
pamatskolu pievienoja Eglaines skolai. 1948. gadā
skolā pirmais septiņu klašu izlaidums. Vecā krogus
ēka bija kļuvusi par šauru, lai skolā brīvi ievietotos
visas septiņas klases. Tika izremontēta vecā
pienotava, kura stāvēja neizmantota. To piemēroja
skolas vajadzībām,  izvietojot trīs vecākās klases –
piekto, sesto, septīto. 1959. gadā skola saņēma jaunu
celtni ar gaišām klasēm, kabinetiem, zāli. Šajā laikā
daudz darba ieguldīts skolas apkārtnes iekopšanā
– iestādīts ābeļdārzs, bērzu birzs, eglīšu dzīvžogs.
60. un 70. gados skolā mācījās vidēji 110 skolēni,
strādāja 10 skolotāji.
1977. gadā uzcelta jaunā skolas ēka, kurā tā
darbojas arī pašlaik. Skolēnu rīcībā šajā ēkā ir 10
mācību kabineti, plaša sporta zāle, koka un metāla
apstrādes darbnīcas, mājturības kabinets u. c. telpas.
Eglaines pamatskolu vadījuši direktori: J. Laupacis,
Anna Useniece, Pēteris Sockis, Emīlija Konivāle,
Eduards Stalidzāns. Šobrīd Rugāju novada
Eglaines pamatskolu vada Ilze Burka. 50. gados
skolā strādāja mūzikas skolotāja Alīna Matīsa,
kura vadīja Benislavas kori. Astoņdesmito gadu
vidū, kad skolā sāka strādāt Eduards Stalidzāns,
aktivizējās sporta un tūrisma darbs. Viņa vadībā
pie skolas 2000. gadā ierīkots pludmales volejbola
laukums, 2004. gadā – stacionārs laukums hokeja
spēles cienītājiem. No 2008. gada skolā veikti
plaši remonta un labiekārtošanas darbi. Šobrīd
skola ir gaiša, plaša, moderna un   labiekārtota.
Tā turpina attīstīt savu vizuālo tēlu, modernizēt
mācību kabinetus, kā arī pilnveidot mācību saturu
un procesu. Blakus vispārējai pamatizglītībai skolā
darbojas arī speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās, garīgās veselības
traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības un
attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pirmskolas
izglītības programma.

JĀZEPS BERNIS - ilggadējs Benislavas I. pakāpes pamatskolas skolotājs,
no 1934. - 1946. gadam skolas pārzinis (direktors). Vadījis Benislavas kori,
ar kuru piedalījās pēdējos brīvvalsts Dziesmu svētkos Daugavpilī 1940.
gada 16. jūnijā. 1946. gada janvārī arestēts, izsūtīts uz Sibīriju.
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Rugāju sporta centra kolektīvs, audzēkņi un vecāki
izsaka pateicību Sandrai Paiderei un Andim Petukam
par atbalstu Rugāju sporta centra organizētajos
pasākumos un sacensībās.

www.rugaji.lv

EKSKURSIJA RUGĀJU
NOVADA SENIORIEM

Rugāju novada dome organizē ekskursiju novada
senioriem uz ALŪKSNES novadu 9.jūlijā.
Pieteikšanās pie Nellijas Stērnieces
pa tālruni 28458880 līdz 1.jūlijam.

Ieejas maksas un pusdienas jāsedz pašiem.
DIEVKALPOJUMI JŪNIJA MĒNESĪ
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
2. jūnijā plkst. 12.00 I mēneša svētdiena.
9.jūnijā plkst. 12.00 Vasarsvētki
16. jūnijā plkst. 12.00
20.jūnijā plkst. 12.00
27. jūnijā plkst. 19.00 kopā ar vairākiem priesteriem aicinām svinēt
  Nemitīgās Palīdzības  Dievmātes godināšanas svētkus. Lūgsimies, lai
  Dievmāte aizlūdz un ņem savā patvērumā mūs un mūsu mīļos. Pēc
  Mises svētku procesija. Jauniesvētītais priesteris Mārtiņš Kārklis dos
  svētību svētku apmeklētājiem.

RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

2. jūnijā plkst. 14.00 I mēneša svētdiena.
16. jūnijā plkst. 14.00
20. jūnijā plkst. 14.00

SKUJETNIEKU baznīciņā
7.jūnijā plkst. 13.00 Vasarsvētki

22.06.-23.06.
“RUGAJI TROPHY“

Sestdien, 22.jūnijā plkst. 11.00
Starts ATV “Canam Trophy” 2019
kausa izcīņā
plkst. 22.00
Balle kopā ar grupu “INOKENTIJS UN
DRAUGI”
Svētdien, 23. jūnijā plkst. 11.00
Starts auto “Canam Trophy” 2019
kausa izcīņā
Plkst. 17.00
Izloze
Ieeja: ziedojums 5,00 EUR (piedalās
izlozē, summā iekļautas divu dienu
sacensības un ieeja uz vakara balli)
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Norisinājusies Rugāju novada iedzīvotāju aptauja
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2019. gada 30. aprīļa līdz 7.
maijam Rugāju novada dome
organizēja
Rugāju
novada
iedzīvotāju aptauju. Kā zināms, tad
uzsāktās Administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros plānots mainīt
valsts administratīvo teritoriju
iedalījumu.
     Publiskotajā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajā
kartē
pašvaldību
skaits samazināts no 119 līdz 35.
Rugāju novada pašvaldības ieskatā
ir jāievēro demokrātijas principi,
risinot jautājumus, kas tieši un netieši
skar iedzīvotāju intereses, tāpēc ir

nepieciešams uzklausīt iedzīvotāju
viedokli, lai noskaidrotu novada
iedzīvotāju viedokli par Rugāju
novada iespējamo apvienošanu ar citu
novadu administratīvajām teritorijām.
            Rugāju novada domes
priekšsēdētāja
Sandra
Kapteine
pateicas par atsaucību visiem,
kas piedalījās viedokļa izteikšanā
un
aptaujas
aizpildīšanā
par
administratīvi teritoriālās reformas
jautājumu. “Aptauja tika aizpildīta
gandrīz vienlīdzīgi gan no Rugāju, gan
Lazdukalna pagastos dzīvojošajiem
novada iedzīvotājiem. Visaktīvāk
savu viedokli pauduši respondenti

vecumā no 46- 62 gadiem, pēc tam
seko vecuma posms no 63 un vairāk
gadiem. Ar pārliecinošu vairākumu,
un tas ir 79 %, iedzīvotāji iesniegtajās
aptaujās atzīmējuši, ka nevēlas, lai
mūsu – Rugāju novada teritorija tiktu
pievienota citiem novadiem. Ja notiktu
apvienošana, tad 12 % respondentu
atklāj, ka vēlamā teritorija būtu kopā ar
Balvu novadu, 6 % vēlētos apvienošanu
ar Gulbenes novadu. Iegūtos datus no
anketām iekļausim kopējā novada
prezentācijā, ko veidosim, lai paustu
pašvaldības viedokli par administratīvi
teritoriālās reform un Rugāju novada
darbības pārskatu 10 gadu griezumā,

gatavojoties
Vides
aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
ministra Jura Pūces vizītei mūsu
novadā,” apliecināja S. Kapteine.
         Kopējais respondentu skaits,
kuri izteica savu viedokli organizētajā
aptaujā ir 355. No iesniegtajām
aptaujām par nederīgām tika atzītas
19 aptaujas, kurās nekorekti norādīts
vārds un uzvārds vai anketa iesniegta
anonīmi, tāpēc rezultāti attiecīgi tika
apkopoti no 336 aptaujām. Aptaujas,
kuras iesniegtas no pašvaldības
informatīvā izdevuma “Kurmenīte”
un aizpildītas klātienē ir 157, savukārt,
internetā aizpildītas 179 aptaujas.

Respondentu dzīvesvieta

Aptaujāto respondentu vecums

5%

14%

29%

Respondenti vecumā no 18-26

27%

Rugāju pagasts

41%

Respondenti vecumā no 26-45

54%

Citur

Respondenti vecumā no 46-62

30%

Respondenti vecumā no 63 un vairāk

Kā redzams attēlā nr.1, tad vislielāko atsaucību - 30% no aptaujātajiem,
izrādījuši iedzīvotāji vecumā no 46-62 gadiem, respondenti vecumā no
63 gadiem un vairāk aptauju aizpildījuši salīdzinoši aktīvi sastādot 29%
no kopējā aptaujāto skaita. Aptaujātie iedzīvotāji jeb 27% respondentu
norādījuši vecuma grupu 26-45 gadi, taču tikai 14% ir bijuši vecumā no
18-26 gadiem.

Kā pozitīvi vērtējams aspekts, ka gan Rugāju pagasta, gan Lazdukalna
pagasta iedzīvotāji gandrīz vienlīdz aktīvi iesaistījās aptaujas aizpildīšanā.
54% respondentu kā savu dzīvesvietu norādīja Rugāju pagastu, 41% Lazdukalna pagastu, savukārt vien 5% izvēlējās atbildi “Citur”.

Vēlamie varianti teritoriju apvienošanas gadījumā
2%

Aptaujāto respondentu nodarbošanās
12%

8%

Uzņēmējs, pašnodarbināta persona

12%
13%

27%

1%

Rugāju novads

6%

Kāda uzņēmuma darbinieks

Rugāju novads un Balvu novads

Valsts vai pašvaldības darbinieks

Rugāju novads un Gulbenes novads

Bezdarbnieks

10%

Lazdukalna pagasts

79%

30%
Pensionārs

Rugāju novads un Lubānas novads
Cits variants

Cits variants

30% no aptaujātajiem respondentiem kā savu nodarbošanos norādījuši
“Valsts vai pašvaldības darbinieks”, 27% ir uzņēmēji vai pašnodarbināta
persona, 13% ir kāda uzņēmuma darbinieki, 12 % - pensionāri, 10 %
- bezdarbnieki, taču 8 % no aptaujātajiem ir norādījuši atbildi “Cits
variants”.

Izdevējs:

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

No apkopoto aptauju datiem redzams, ka vairums respondentu - 79 %
nevēlas Rugāju novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Taču teritoriju apvienošanas gadījumā 12 % aptaujāto kā iespējamo jaunās
teritorijas variantu norādījuši Balvu novadu, 6 % norādījuši Gulbenes
novadu, 2 % - Lubānas novadu, bet 1 % no aptaujātajiem atzīmējuši
atbildi “Cits variants”, paskaidrojot, ka iespējamās teritorijas varētu būt
gan Balvu, gan Gulbenes, Lubānas un Alūksnes novadi, kā arī ieteikuši
izskatīt variantu par divu līmeņu pašvaldībām (daļa novada funkciju tiktu
uzticētu apriņķu adminstrācijai).

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.

