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Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

Rugāju novada uzņēmēji, lauksaimnieki, 
saimnieciskā darba veicēji un darbīgie piemājas 

saimniecību īpašnieki tiek aicināti uz 

saviesīgu pasākumu 

“Mes laiku lokos...”
2019. gada 29. novembrī plkst. 1900 

Rugāju tautas namā 

• Novada darbīgāko cilvēku godināšana;
• Nomināciju “Paldies uzņēmējam” pasniegšana;
• Sarunās pie klātiem galdiem, kopā atcerēsimies 

savu saimniecību un uzņēmumu pirmssākumus 
un atskatīsimies uz paveikto!

Balle kopā ar OSKAR&mARK (NO GRUPAS “KINGI“)

Dalības maksa personai EUR 10,00 
Pieteikšanās līdz 22.11.2019. 

Pieteikšanās pie Mārītes Orniņas (tālrunis: 
26355954), pie Veltas Leones (tālrunis: 28398550). 

Pasākumu organizē Rugāju novada pašvaldība 

Tiek aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru 
pilna masa pārsniedz 10 tonnas
Rugāju novada dome informē, ka no 2019. gada 5.novembra līdz 2019. 
gada 30.novembrim tiek aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna 

masa pārsniedz 10 tonnas uz sekojošiem Rugāju novada 
autoceļiem:

Nr. p. k. Autoceļš Autoceļu posms kilometros
1. Beņislava – Blāzma 0,624 - 7,624
2. Liepari – Liepnīte 0,000 - 3,248
3. Primenes – Cirtums 0,000 - 2,928
4. Silaines gateris – Liepnīte 0,000 - 6,090
5. Liepnīte – Patmalnieki 0,000 - 5,140
6. Gariesili – Drudži 0,000 - 3,470
7. Silinieki – Skubinova 0,000 - 2,865
8. Liepnīte – Klitončiki 0,000 - 2,900
9. Rugāji – Tikaiņi 0,000 - 7,811
10. Griestiņi – Kozupe 0,000 - 4,330
11. Kapūne – Klāni 0,000 - 5,100
12. Rūbāni – Fabriki 0,000 - 2,850
13. Dubļukalns – Biškāni 0,000 - 1,672
14. Zeltiņi – Ilganči – Medņi 0,000 - 10,680

15. Cūksala – Karjers – Čušļi 0,000 - 2,080
16. Upatnieki – Vēzis 0,000 - 1,971
17. Vīkšņi – Silenieki 0,000 - 5,083
18. Egļusala – Žeivinieki 0,000 - 5,677
19. Čušļi – Kraukļeva 0,000 - 4,360
20. Griestiņi – Rimstavas 0,000 - 0,570
21. Drudži – Golvari 0,000 - 2,800
22. Aizupes apvedceļš 0,000 - 1,400
23. Gailīši – Bankova 0,000 - 1,920
24. Upetnieki – Kaņepiene 0,000 - 1,385
25. Medņi – Biškāni 0,000 - 2,774
26. Līvāni - Dobenieki 0,000 - 1,532
27. Pelnupe - Osa 0,000 - 2,036
28. Ozolnes - Liepari 0,000 - 2,329

Tālrunis informācijai: Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Morozs 27808286; 
Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece Dzidra Šmagre 26382209; 

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Melnacis 27801859.

Uzsākusies projekta 
“No Hobija uz Biznesu” 
aktivitāšu ieviešana 
Gunta Smane
Projekta vadītāja 
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2019. gada 1.novembrī Pečoros 
(Krievija) Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
līdzfi nansētā projekta “No hobija 
uz biznesu – uzņēmējdarbības 
attīstība Latvijas – Krievijas 
pierobežas teritorijā” (No. LV-
RU-009, akronīms ”No Hobija uz 
Biznesu”) ietvaros Pečoru rajona 
administrācijas noorganizētajos 
trīs projekta pasākumos tikās 
visu projekta partneru vadītāji, 
speciālisti, uzņēmēji un amatnieki. 
      Projekta ietvaros katrs projekta 

partneris organizēs pie sevis 
vai iesaistīsies kādas kopīgās 
aktivitātes  - semināra, kontaktbiržas 
vai Robežtirgus organizēšanā, kā 
arī partneri pilnveidos tirgus vai 
tirdzniecības vietas, iegādājoties 
aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.
Pirmais projekta pasākums Valkā 
notiks šī gada 21.decembrī, tas ir 
tirdziņā Ziemassvētkos piedalīsies 
mājražotāji un amatnieki no Latvijas 
un Krievijas projekta partneru 
pašvaldībām. Vairāk par projektu 
lasiet 5.lpp.
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Rugāju novada domes 
2019. gada 17. oktobra sēdē 
pieņemtie lēmumi 

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Aizvadīts pirmais rudens mēnesis, 
ar dažādiem darbiem ikdienā 
piepildīts.
      Gads iegriezies uz otru pusi, un 
otro reizi šajā gadā notika pašvaldības 
vadības izbraukuma tikšanās ar 
novada iedzīvotājiem. Prieks, ka bija 
vērojama atsaucība, lai tiktos un kopā 
pārrunātu ikdienā aktuālus jautājumus. 
     Tikaiņu iedzīvotājus satrauc tas, ka 
joprojām ir iedzīvotāji, kam sadzīves 
atkritumu izmešana tiem neparedzētās 
vietās ir normāla parādība, tāpat 
kā uzkrāt un dedzināt,  daudzstāvu 
mājas tuvumā,  automašīnu daļas. 
Tika pārrunāts jautājums par ceļiem, 
kuros posmos būtu nepieciešams 
atjaunot segumu. Aizvadītajā vasarā 
saimnieciskā nodaļa Tikaiņos 
ir atremontējusi daļu nolietotā 
ūdensvada, kas nemitīgi plīsa un radīja 
ūdens padeves pārrāvumus. 
     Skujetnieku iedzīvotājus satrauc 
sliktais asfaltbetona posms ciema 
teritorijā, kas pieder Latvijas Valsts 
ceļiem. Esam vairākkārt viņiem par 
to atgādinājuši, atruna skan, ka nav 
finansējuma. Skujetnieku ciemā 
iedzīvotāji ir lūguši pašvaldībai 
noasfaltēt  apbraucamo ceļu starp 
daudzstāvu mājām. Sākotnēji  šis 
posms jānoreģistrē kā iela, tikai tad 
varam ieplānot izpildāmos darbus un 
nepieciešamo finansējumu. Aktuāls 
jautājums, tāpat kā citos novada 
ciemos, ir tas, ka atsevišķi iedzīvotāji 
neprot vai nevēlas pareizi šķirot 
sadzīves atkritumus, vai vēl trakāk, 
piemēram, ēdiena atliekas, pelnus 
saber kopējā kanalizācijā, kas pēc tam 
pagrabtelpā rada aizsprostojumus.
      Benislavas  iedzīvotāji  izteica   
lūgumu pašvaldībai ierīkot 
apgaismojumu daudzstāvu māju 
pagalmā, kā arī sakārtot dīķi, kam 
nav īpaša nozīme un tas kļuvis 
nepievilcīgs un bīstams. Vienojāmies, 
ka pie šiem darbiem ķersimies klāt 
pavasarī. Lielākā problēma, kas 
ir šajā ciema centrā, kas nāk līdzi 
vēl no pagasta laikiem, ir neesošie 
servitūti, kas nenodrošina piekļuvi 
zemju īpašumiem. Ja nepastāv 
labprātīga vienošanās starp zemju 

īpašniekiem, tad vienīgā un pēdējā 
iespēja ir to izdarīt tiesas ceļā, nosakot 
servitūtu ceļa aizmantošanai. Skumji 
noklausīties,  kā šis neatrisinātais 
jautājumus rada domstarpības, 
savstarpējus pārmetumus un naidu 
starp ģimenēm. Benislavā turpinās 
darbi uz ceļa Benislava –Blāzma, 
5.6.2 projekta ietvaros, šoruden tiks 
izbūvēta ceļa un laukuma šķembu 
pamatne, pavasarī darbi turpināsies.
      Aktuālākais jautājums Rugājos 
ir apgaismojums un trotuārs. 
Līgums paredz  darbus pabeigt 
līdz 31.oktobrim. Iedzīvotāju vidū 
tika apspriesta tēma, vai mitrums 
neatsauksies uz ieklātās klātnes 
kvalitāti? Specifikācija pieļauj darbus 
turpināt, ja gaisa temperatūra ir virs +9 
grādiem, un ja nav nokrišņi. Pārmitra 
klātnes pamatne arī netika novērota. 
Katras dienas paveiktajiem darbiem 
tika veikta ekspertīze, kas liecināja 
par kvalitāti, līdz ar to nav pamata 
satraukumam. Objektam ir paredzēta 
garantija. Apzaļumošanas darbi tiks 
veikti pavasarī. Izskanēja jautājums, 
kāpēc seguma veids ietvei nav bruģis? 
Jā piekrītu, ka varbūt vizuāli būtu 
skaistāk, bet no kalpošanas ilgstpējas 
viedokļa,  asfalstbetona segumā 
neieaugs nezāles, nebūs nepieciešama 
ravēšana un arī ziemas periodā netiks 
izcilāts segums. Otrs jautājums, 
kas satrauc Rugāju iedzīvotājus, 
ir sliktā ūdens kvalitāte. Atbilde 
ir sniegta pašvaldības mājaslapā. 
Vēlreiz paskaidroju, ka šogad īpaši 
stipri izjūtam, cik ļoti ir nolietojušies 
ūdensvada tīkli, gandrīz katru nedēļu 
notiek pārrāvumi. Tā kā patlaban 
nav iespējams pašvaldībai piesaistīt 
projekta līdzekļus, jo ciemā nav 
2000 iedzīvotāji, tad mēģināsim 
pa posmiem atjaunot ūdensvadu 
un slēgties klāt pie  izbūvētā 
pieslēguma, ko paveicām 2011.gadā. 
Ūdens kvalitāti pasliktina arī tas, ka 
iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir 
samazinājies, patērētā ūdens plūsma 
ir mazāka, līdz ar to ūdenim vērojama 
nepatīkam smaka. Vidusskola saņem 
ūdeni no rekonstruētā posma, līdz 
ar to nav pamata satraukumam, par 
ūdens kvalitāti skolas vajadzībām. 
Sākumskolas korpusā, tuvākajā laikā, 
tiks uzstādīts papildus filtrs.
   Pāris gadus atpakaļ, Rugāju 
pašvaldība kā partneris iesaistījās 
pārrobežu projekta „No hobija uz 
biznesu” izstrādē. Esam saņēmuši 
pozitīvu atzinumu, līdz ar to, būs 
iespēja rekonstruēt tā saucamo 
„melno zāli” pašvaldības ēkā, kas 
nav remontēta no ēkas uzbūvēšanas 
laikiem. Projekta rezultātā, iegūsim 
mūsdienīgas telpas, ar mērķi piedāvāt 
tās uzņēmējiem, semināru un apmācību  
rīkošanai. Izsludināta jauna - 7. kārta 
sabiedriskā labuma projektiem, ko 
administrēs Balvu rajona partnerība, 
aicinām iesaistīties projektos.
      Tuvojas valsts svētku mēnesis - 
novembris. Šogad svinēsim 101. 
dzimšanas dienu mūsu Latvijai! Lai 
prieks un svētku sajūta ienāk katrā 
mājā un ikvienā sirdī! Uz tikšanos 
valsts svētku pasākumos novadā!

2019. gada 17.oktobrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 8 
deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, 
Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti trīsdesmit trīs lēmumi. 

Par lēmuma atcelšanu

2019. gada 19. septembrī Rugāju novada dome pieņēma lēmumu vienpusēji 
izbeigt 2010. gada 2. jūnijā noslēgto lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 
244, 2015. gada 24. jūlijā noslēgto lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr. 
10-2/17 un 2015. gada 29. jūlijā noslēgto lauksaimniecības zemes nomas līgumu 
Nr. 10-2/18. Saskaņā ar Rugāju novada domes nodokļu administratores sniegto 
informāciju, nomas parāds par augstāk minētajiem zemes nomas līgumiem ir 
pilnībā dzēsts. Rugāju novada dome nolēma atcelt 2019. gada 19. septembra 
lēmumu Nr. 294 par lauksaimniecības zemes nomas līgumu izbeigšanu.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu

Nekustamais īpašums “Cūkusalas karjers”, kadastra Nr. 3874 007 0091 – 16,04 
ha platībā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 007 
0091, atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. 
Ņemot vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 
nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, 
īpašumu ir lietderīgi atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Cūkusalas karjers” ar kadastra 
numuru 3874 007 0091 – 16,04 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja četrpadsmit personu iesniegumu par zemes 
nomas līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 212, zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 004 0204 – 8,0 ha platībā un 3864 004 0227 – 1,80 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 
EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/108, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0325 – 1,30 ha platībā, nomas līguma termiņu 
uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības;
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 192, zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 009 0109 – 11,30 ha platībā un 3864 009 0110 – 12,70 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 
EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 197/1, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0140, termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0140 nomas platību no 10,0 ha uz 2,0 ha. 
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;
5. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 223, zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 001 0177 un 3864 001 0340, nomas līguma termiņu uz 6 
gadiem. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0340 nomas 
platību no 5,0 ha uz 4,12 ha. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha gadā;
6. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 188, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 009 0185 – 19,30 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;
7. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/75, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 016 0161 – 0,73 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 10 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;
8. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 190, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 002 0210, termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3864 002 0210 nomas platību no 6,3 ha uz 1,0 ha. Noteikt 
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā;
9. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/131, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0367, termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0367 nomas platību no 4,0 ha uz 2,0 
ha. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
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10. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 185, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 008 
0427 un 3864 008 0315, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā;
11. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 186, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 
0204, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt 
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 
ha gadā;
12. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 174, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0191 – 8,50 ha platībā (zemes vienības kopplatība 
19,80 ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha gadā; 
13. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 187, 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 
0158 – 9,50 ha platībā un 3864 006 0430 – 25,66 ha 
platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt 
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 
ha gadā;
14. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 215, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0085, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt 
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 
ha gadā;
15. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 182, par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 
0130, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt 
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 
ha gadā;
16. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 183 par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 
0060 un 3864 011 0271, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā;
17. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 184 par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 
0124 un 3864 011 0044, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā;
18. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 177, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0191 – 10,0 ha platībā (zemes vienības kopplatība 
19,80 ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha gadā.

Par apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu

Rugāju novada dome nolēma apbalvot:
1. Aināru Dokānu ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par ilgstošu un panākumiem bagātu 
darbību sporta jomā;
2. Dārtu Stivriņu ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par individuāliem sasniegumiem 
valsts, Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensībās 
svarbumbu celšanā;
3. Irēnu Svilāni ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par godprātīgi un ilgstoši veiktu 
darbu veselības aprūpē;
4. Lidiju Loginu ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par godprātīgi un ilgstoši veiktu 
darbu veselības aprūpē.

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
mērķdotāciju sadalījumu Rugāju novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika 
periodam no 2019. gada 1. septembra  līdz 2019. 
gada 31. decembrim

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 10/2019 „Grozījumi Rugāju novada 

domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.
gada budžetu””.

Par izmaiņām komisiju sastāvā

Rugāju novada dome nolēma:
1. Izslēgt no Starpinstitūciju sadarbības komisijas 
sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu 
atbalstam locekļus Viju Aleksejevu un Santu Everti.
2. Ievēlēt Starpinstitūciju sadarbības komisijā 
sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu 
atbalstam Ilonu Dobrovoļsku un Janu Briedi.
3. Izslēgt no Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas 
komisijas Santu Everti.
4. Ievēlēt par Dāvinājumu (ziedojumu) komisijas 
priekšsēdētāju Dainu Tutiņu.

Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa 
atbrīvošanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
bāriņtiesas locekles Vijas Aleksejevas iesniegumu 
ar lūgumu atbrīvot no ieņemamā amata. Saskaņā 
ar Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmo daļu pēc 
bāriņtiesas locekļa izteiktās vēlēšanās, loceklis 
atbrīvojams no amata. Rugāju novada dome 
nolēma atbrīvot Rugāju novada bāriņtiesas locekli 
Viju Aleksejevu ar 2019. gada 18.oktobri.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Rugāju novada dome izskatīja Laura Krēmera 
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no deputāta 
pienākumu pildīšanas. Rugāju novada dome 
nolēma izbeigt Rugāju novada domes deputāta 
Laura Krēmera pilnvaras pirms termiņa, ņemot vērā 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu.

Par Rugāju sporta centra direktora vietas 
izpildītāja iecelšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju sporta 
centra direktora Laura Krēmera iesniegumu, kurā 
tiek lūgts atbrīvot viņu no direktora amata ar 31. 
oktobri. Lai nodrošinātu izglītības iestādes darbības 
nepārtrauktību, nepieciešams iecelt direktora vietas 
izpildītāju. Pašreizējais iestādes vadītājs Lauris 
Krēmers ierosina par direktora vietas izpildītāju iecelt 
pašreizējo direktora vietnieci Initu Briedi. Lauris 
Krēmers ierosina noteikt, ka direktora vietnieka 
funkciju – aizvietot direktoru tā prombūtnes laikā, 
veiks pedagogs Ainārs Dokāns. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. Slēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu no 2019. gada 31. oktobra Darba likuma 
114. panta kārtībā ar Lauri Krēmeru.
2. Iecelt Initu Briedi par Rugāju sporta centra 
direktora vietas izpildītāju, noteikt izglītības iestādes 
vadītāja mēneša darba algas likmi –1003 EUR par 
vienu amata vienību.
3. Noteikt, ka Rugāju sporta centra direktora 
pienākumus direktora vietas izpildītāja prombūtnes 
laikā pildīs pedagogs Ainārs Dokāns.
4. Noteikt piemaksu 30% apmērā Aināram Dokānam 
par direktora pienākumu pildīšanu.

Par kustamās mantas – kokmateriālu izsoles 
rezultātu apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoles komisijas 2019. gada 9. oktobra 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – kokmateriālu, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405 
izsoli. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
kustamās mantas kokmateriālu, kas atrodas 

nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0405, izsoles rezultātus, nosakot par 
izsoles uzvarētāju IK “SDA-75”, reģistrācijas Nr. 
42402018585, kas izsolē nosolījis augstāko cenu 2 
600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu 
saraksta ar uzturēšanas klašu vasaras un ziemas 
sezonā apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju 
novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar 
uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra 
līdz 31.martam). 

Par finansējuma piešķiršanu

Rugāju novada dome ir saņēmusi SIA „Balvu 
un Gulbenes slimnīcu apvienība dividendes 10 
000 EUR apmērā par 2016. gadu. Rugāju novada 
pašvaldības Zobārstniecības kabineta, Skujetnieku 
feldšeru – veselības punkta un Sociālās aprūpes 
centra „Rugāji” vadītājas ir izteikušas  priekšlikumus 
par nepieciešamību iegādāties aprīkojumu, 
kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.  
Zobārstniecības kabinetam nepieciešams autoklāvs 
ar izdrukas iekārtu, skapītis, amalgamas maisītājs, 
turbīnas uzgalis, mikromotora uzgalis, kuru 
plānotās izmaksas 3510 EUR, Skujetnieku feldšeru 
– veselības punktam  - bakterocīdā lampa, plānotās 
izmaksas 400  EUR un Sociālās veselības aprūpes 
centra „ Rugāji” – bakterocīdā lampa, plānotās 
izmaksas 400 EUR. Rugāju novada dome 
nolēma piešķirt līdzekļus kopsummā 4310,00 EUR 
(četri tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi) no 
ieņēmumiem no dividendēm aprīkojuma iegādei  
pakalpojumu sniegšanai:
1. Zobārstniecības kabinetam -  3510,00 EUR (trīs 
tūkstoši pieci simti desmit euro 00 centi);
2. Skujetnieku feldšeru –veselības punktam – EUR 
400 (četri simti euro 00 centi);
3. Sociālās aprūpes centram „Rugāji” – 400 (četri 
simti euro 00 centi).

Par atvaļinājuma piešķiršanu Rugāju novada 
domes priekšsēdētājai

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Kapteines iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 
Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju 
novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu 
kalendāra nedēļu no 04.11.2019. līdz 10.11.2019. 
un ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – piecas 
darba dienas no 11.11.2019. līdz 15.11.2019. 
ieskaitot.

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu 
sarakstā un grozījumiem Rugāju jauniešu 
iniciatīvu – interešu centra nolikumā

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības izpilddirektores ierosinājumu likvidēt 
Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra amata 
vienību koordinators 0,5 likmes, profesijas kods 2422 
02.  Izmaiņas nepieciešamas, jo pašreizējos Rugāju 
jauniešu iniciatīvu interešu centra darba laikos 
Skujetnieku ciemā ir nepietiekams apmeklējums. 
Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanās par citu, 
jauniešiem piemērotāku darba laiku, Rugāju 
jauniešu iniciatīvu – interešu centra pakalpojumus 
sniegt Skujetnieku ciemā nav lietderīgi.
Ņemot vērā izmaiņas, nepieciešami grozījumi 
Rugāju novada domes 2015. gada 21. maija 
noteikumos “Rugāju jaunieši iniciatīvu – interešu 
centra nolikums”.

turpinājums 4.lpp.
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Rugāju novada dome nolēma:
1. Veikt grozījumus Rugāju jauniešu iniciatīvu – 
interešu centra amata vienību un amatalgu sarakstā 
ar 2020. gada 1. janvāri likvidējot amata vietu – 
koordinators, Profesiju klasifikatora kods 2422 02, 
0,5 likmes; 
2. Apstiprināt grozījumus Rugāju jauniešu iniciatīvu 

– interešu centra nolikumā.

Par nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu 
un nomas līgumu parakstīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2019. gada 25. 
septembra nomas tiesību izsoļu protokolus un 
tiem pievienotos dokumentus par Rugāju novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0212 nomas tiesību izsolēm. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0107 un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0212   nomas tiesību 
izsoles rezultātus. 

turpinājums no 3.lpp.

Pārskata 
ziņojums 
par Rugāju 
novada 
bāriņtiesas 
darbību 
2018.gadā 
(atbilstoši Bāriņtiesu likuma 
5.panta 4.daļai)

Jana Briede
Rugāju novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības 
izveidota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas 
kompetenci un darbības principus, 
kā arī bāriņtiesas lēmumu 
pieņemšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību nosaka “Bāriņtiesu likums”.
  Bāriņtiesas ikdienas darbs 
saistīts ar bērnu un personu ar 
rīcībspējas ierobežojumiem interešu 
ievērošanu.
  2018.gadā Rugāju novada 
bāriņtiesa pieņēmusi 24 lēmumus: 

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 3
Iecelts sevišķais aizbildnis
Aizbildņa atlaišana                                         3
Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai 1
Bērnu nodošana aprūpē citai personai   1
Atzinumi tiesai
Par aizgādņa iecelšanu mantojumam u.c. lēmumi, saistīti ar 
mantojumu       

6

Par kopīgā īpašuma reālās sadales līguma projekta apstiprināšanu 1
Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 1
Par pagaidu aizbildņa iecelšanu 1
Par ģimenes pabalsta izmaksu 2
Par uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm 2
Par mantas pārvaldību 1
Par atļauju ieķīlāt nekustamo īpašumu 1
Par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesībām 1
Nosūtītas vēstules 180
Pieņemti lēmumi 24
Notariālās darbības, 128
          t. sk., līgumi 27
                   lūgumi Zemesgrāmatai 53
                   pilnvaras 31
                   parakstu apstiprinājumi, kopiju apstiprināšana, 
atļaujas robežas šķērsošanai apstiprināšana, u.c.

17

Notariālie pakalpojumi sniegti mājās 12
Saņemti dokumenti 432

            Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 
2018.gadā nav pārsūdzēti tiesā. 
        Bāriņtiesā   pārskata  gadā 
ierosinātas 17 lietas. Bāriņtiesas 
lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 
ir 98.
       Uz 2018.gada 31.decembri 
aizbildņu ģimenēs dzīvoja 7 bērni. 
2018.gadā audžuģimenēs vai 
institūcijās ievietotu bērnu nav.
 Bāriņtiesai ir bijusi veiksmīga 
sadarbība gan ar novada sociālo 
dienestu, gan citām institūcijām 
par ģimenēm, kurās jāveicina un 
jānodrošina apstākļi bērnu pilnvērtīgai 
kā fiziskai, tā arī psiho emocionālai  
attīstībai un audzināšanai.
 Sadarbojoties tādām 

iesaistītajām pusēm, iestādēm un 
dienestiem kā:
- Izglītības pārvalde;
- Izglītības iestādes;
- Ģimenes ārsti;
- Pašvaldības policija;
- Valsts policija;
- Sociālais dienests;
- Vecāki,
tika realizēta veiksmīga 
starpinstitucionālā sadarbība, sniegti 
sociālā atbalsta pasākumi, lai veicinātu 
un uzlabotu izpratni par bērnu 
vispusēju audzināšanu, vajadzību 
un aprūpes nodrošināšanu atbilstoši 
bērnu attīstības vecumposmiem un 
tendencēm. Kā rezultāts atbalsta 
komandas (iepriekšminēto pušu), 

sadarbībai un veiktajiem pasākumiem 
ir gadījumu skaita samazināšanās, kad 
bāriņtiesai vajadzējis izņemt bērnu 
no ģimenes, pārtraucot vecākiem 
aizgādības tiesības. 
     Tāpat, sadarbojoties ar vecākiem 
un izglītības iestādēm, bāriņtiesa 
iesaistījusies arī tādu problēmsituāciju 
risināšanā, kā uzvedības normu un 
noteikumu pārkāpšana, vecāku un 
pedagogu audzināšanas paņēmienu 
un prasību un principu ignorēšana, 
un neievērošana, meklējot optimālu 
problēmas risinājumu un rezultātu 
- rast motivāciju bērniem izglītības 
iegūšanai, attieksmei pret to un 
uzvedības normu ievērošanai. 
Bāriņtiesa veikusi preventīvus 
pasākumus un profilaktisku darbu, 
izglītojot un izskaidrojot jautājumus 
par bērnu, jauniešu un vecāku tiesisko 
aizsardzību. Joprojām aktuāla ir 
atbalsta personāla (kas konkrēti 
strādā ar ģimenēm viņu dzīvesvietā), 
pieejamības nodrošināšana, mācot 
vecākiem apgūt saimnieciskās 
prasmes, prasmes bērnu audzināšanā 
un aprūpē.
          Iedzīvotāju ienākumu līmenis 
reģionā ir zemāks par vidējo 
ienākumu līmeni valstī, kā sekas 
bieži vien ir materiālā nodrošinājuma 
nepietiekamība problēmu risināšanai, 
ierobežotas iespējas nokļūt uz 
apmācībām novada centrā vai pilsētās 
kaimiņu novados. Svarīgi būtu turpmāk 
vērst uzmanību papildpakalpojumiem 
un veicināt to pieejamību. Sociālo 
garantiju nodrošināšanai bāriņtiesa 
pieprasījusi Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijai un izsniegusi 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem apliecības.  
Darbojoties Latvijas bāriņtiesu 

darbinieku asociācijā ar mērķi:
- sekmēt bāriņtiesu darbinieku 
profesionālo izaugsmi, popularizēt 
pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā, 
risināt jautājumus bērnu tiesību 
aizsardzības jomā  un citus bāriņtiesas 
kompetencē esošos jautājumus. 
         Pilnveidojot zināšanas, bāriņtiesas 
darbinieki apmeklējuši kursus, 
Valsts bērnu tiesību inspekcijas un 
Tiesībsarga organizētos seminārus 
un diskusijas. Saskaņā ar “Bāriņtiesu 
likuma” 5.panta 6.daļā noteiktajam, 
Rugāju novada pašvaldība rada 
iespēju Bāriņtiesas priekšsēdētājai, 
priekšsēdētājas vietniecei un 
bāriņtiesas loceklēm  apmeklēt 
supervīzijas.
      2019. gada janvārī Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijai tika 
iesniegts bāriņtiesas ikgadējais valsts 
statistikas pārskats par 2018. gadu.  
Pārskata gadā bāriņtiesā saņemti - 432 
dokumenti, nosūtīti - 141 dokumenti.
         Nozīmīga bāriņtiesas darbības 
joma ir notariālo darbību veikšana 
– bāriņtiesa sagatavo dokumentu 
projektus un apliecina darījumus, 
apliecina un pieņem glabāšanā 
testamentus, sastāda, apliecina un 
atsauc pilnvaras, apliecina paraksta 
īstumu, apliecina parakstus uz 
nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai 
un veic citus Bāriņtiesu likumā 
noteiktos uzdevumus. Atbilstoši 
“Bāriņtiesu likuma” 61.panta 
otrajā daļā noteiktajam, Bāriņtiesas 
apliecinājums juridiskā spēka 
ziņā pielīdzināms notariālajam 
apliecinājumam.  2018.gadā Bāriņtiesa 
novada teritorijā veikusi 128 notariālās 
darbības. Bāriņtiesa veido un uztur 
bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva 
likumam.

Rugāju  novada dome 
izsludina vakanci uz 
bāriņtiesas locekļa amatu 
Prasības bāriņtiesas loceklim: Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 
sasniegts 30 gadu vecumu; persona ir ieguvusi pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā 
līmeņa augstāko akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai 
tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā 
(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītību; prot valsts valodu 
augstākajā līmenī; nevainojama reputācija. Stundas likme aptuveni EUR 4.47. 
Dokumentus pretendents var iesniegt līdz 2019. gada 22. novembrim plkst. 
16.00, sūtot pa pastu vai personīgi, iesniedzot Rugāju novada domē (sekretārei), 
adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz 
aploksnes norādot, ka vēlas pieteikties uz bāriņtiesas locekļa amatu. Iesniedzot 
dokumentus, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei personāla atlases 
procesa laikā, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Pretendents 
piekrīt, ka atbilstības iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām izvērtēšanai tiks 
pieprasīta informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra 
datu bāzes. Vairāk informācijas www.rugaji.lv. 
Kontaktinformācija: Daina Tutiņa (tālr.: 27800548, e-pasts: 
daina.tutina@rugaji.lv). 
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Informē Rugāju novada 
Sociālais dienests 

Par izlietotajiem līdzekļiem laika 
posmā no 2019.gada 1.septembra  līdz 
30.septembrim:

Izmaksāti:

GMI (pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 202,25;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm 
un maznodrošinātie I grupas invalīdi, 
vientuļie pensionāri) – EUR 993,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
644,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 
EUR 1330, 68 
Bēru pabalsti – EUR 300,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pārējie pabalsti – EUR 1542,50

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2019. gadam – 

EUR 70000,00
Izlietotie līdzekļi septembrī – EUR 
6005,93
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 
EUR 50062,93

Trūcīgas personas statuss spēkā – 161 
personai
Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā -114 personām

Piešķirti:

GMI pabalsts – 2 personām; 
ārstēšanās pabalsts – 17 personām; 
apbedīšanas pabalsts – 4  personām; 
dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei 
– 2 personām; pabalsts dzīvokļa 
remontam –  19 personām; piešķirts 
sociālās aprūpes pakalpojums 
Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” – 2 
personām; piešķirts “Aprūpe mājās” 
pakalpojums – 1 personai; piešķirts 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
kā vardarbība cietušajiem - 3  
personām (1 pilngadīga persona un 2 
bērni).  

Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja

Sākot ar 2019. gada 1. oktobri, Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas 
pienākumus pilda ILONA DOBROVOļSKA. 

Tālrunis: 27820992
E-pasts: socdienests@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

no plkst.
no plkst.

no plkst.
no plkst.

13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

Rugāju 
novada 
pašvaldība 
piedalīsies 
projektā 
“No hobija 
uz biznesu”
Mārīte Orniņa
Projekta koordinators Rugāju 
novada pašvaldībā, Rugāju novada 
uzņēmējdarbības un tūrisma centra 
vadītāja 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas 
- Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam 
fi nansiālu atbalstu. Par tās saturu 
pilnībā atbild Rugāju novada dome 
un tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības 
viedokli.

Rugāju novada pašvaldība ir 
iesaistījusies pārrobežu projektā 
Latvijas - Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.-
2020.gadam un īstenos daļu 
pasākumu šajā projektā. 2019.
gada 3.jūlijā Valkas novada dome 
kā projekta vadošais partneris 
parakstīja Granta līgumu ar 
Valsts reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju par 
Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projekta “No hobija uz biznesu 
– uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijas – Krievijas pierobežas 
teritorijā” līdzfi nansēšanu.
     Projekta galvenais mērķis 
ir aktivizēt mājražotājus un 
amatniekus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, organizējot pārrobežu 
tirgus, tirdzniecības misijas, 
kontaktbiržas, izglītojošus 
seminārus – diskusijas Latvijā un 
Krievijā un radot iespēju saražotās 
produkcijas tirgošanai ne tikai savā 
teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos 
Latvijā un Krievijā. Projekta   
partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes 

pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala, 
1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība 
un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas 
nevalstiskās organizācijas. Pozitīvi 
ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem 
partneriem ir bijusi iepriekšēja 
sadarbība kopīgu pasākumu 
organizēšanā. Arī šajā projektā 
katrs partneris organizēs pie sevis 
vai iesaistīsies kādas kopīgās 
aktivitātes - semināra, kontaktbiržas 
vai Robežtirgus organizēšanā. 
     Projekta partneri ir: Rugāju, 
Baltinavas, Ciblas, Kārsavas, 
Zilupes, Apes un Valkas novada 
pašvaldības, biedrība “Eiroreģions 
“Pleskava, Livonija””, Pleskavas, 
Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu 
pašvaldības, Novoedevjatkino 
pašvaldība un biedrība “Pleskavas 
apgabala Biznesa garantiju un 
attīstības fonds”.
            Projekta   kopējais  fi nansējums 
ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas 
– Krievijas PSP līdzfi nansējums 225 
000 EUR. Rugāju novada domes 
kopējais projekta budžets ir 17 
777,78 EUR, tai skaitā programmas 
līdzfi nansējums ir 90% jeb 16 000 
EUR.
        Rugāju novada dome kā 
projekta partneris ir atbildīga 
par apmācību organizēšanu 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 
(projekta laikā tās būs - 2 dienu 
mācību seminārs Rugājos), mācību 
semināra dalībniekiem būs iespēja 
piedalīties vairāku dienu pieredzes 
braucienā pie uzņēmējiem Krievijā. 
Dalībniekiem apmācības un 
pieredzes brauciens būs bez maksas, 
jo izmaksas sedz šis projekts „No 
hobija uz biznesu”. Ir paredzēts 
veikt arī remontu Rugāju novada 
domes 1.stāva lielajā zālē ar domu 
to pārveidot par multifunkcionālu 
pasākumu telpu, kurā notiktu 
gan semināri, gan izstādes, gan 
arī tirdziņi, kā arī pašvaldība kā 
projekta partneris, līdzdarbosies citu 
projekta pasākumu organizēšanā. 
Visos projekta pasākumos būs 
iespēja piedalīties Rugāju novada 
mājražotājiem, amatniekiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem, 
kā arī uzņēmējiem no projektā 
iesaistītajiem pierobežas novadiem.
        Projektu plānots ieviest 24 
mēnešu laikā, sākot ar šī gada 
1.jūliju.

Lonija Melnace
Rugāju novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja

Rugāju novada dome 2019.gada 
1.augustā ir noslēgusi vienošanos ar 
centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru 
(cFLA), darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. 
specifi skā atbalsta mērķa “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai”, par Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Rugāju novadā” 
īstenošanu.      

Projekta īstenošanas laiks 01.08.2019. 
– 31.07.2021. Projekta mērķis ir attīstīt 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, izveidojot 
dienas aprūpes centru. Sasniedzamie 
rezultāti – tiks izveidoti dienas aprūpes 
centra pakalpojumi personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 8 vietām un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
8 vietām.
 Projekta kopējās izmaksas: 
182 515,00 EUR, no tiem kopējās 
attiecināmās izmaksas 182 515,00 EUR. 
ERAF fi nansējums no attiecināmajām 
izmaksām 110 561,20 EUR, valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām no 
attiecināmajām izmaksām 6270,84 
EUR, cits publiskais fi nansējums 
7888,00 EUR, pašvaldības fi nansējums 
no projekta attiecināmajām izmaksām 
57 794,96 EUR.

Projekts “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā”

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
ceturtdienās
Piektdienās
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Norisinājusies tikšanās 
ar iedzīvotājiem Rugāju 
novadā 

Lai klātienē pārrunātu iedzīvotājiem aktuālus un būtiskus jautājumus, kā 
arī uzklausītu viedokļus, Rugāju novada pašvaldība,  šī gada 15. oktobrī, 
rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem un aicināja izmantot iespēju un tikties ar 
pašvaldības vadību un speciālistiem. 

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbildi sniedza Rugāju novada 
Kultūras nodaļas vadītāja 
GUNTA GRIGĀNE

Paldies novada iedzīvotājiem par 
aktuālo jautājumu! Novada kultūras 
pasākumu programma tiek veidota, 
pamatojoties uz iedzīvotāju vēlmēm 
un pašvaldības budžeta iespējām. 
Katru gadu kultūras pasākumu 
programmā tiek iekļautas dažādas 
norises, plānojot programmu, kas 
ir saistoša cilvēkiem ar dažādu 
gaumi un interesēm. Arī šajā vasarā 
parka estrādē uzstājās pazīstamā 
popmūziķe Aija Andrejeva ar grupu, 
pie mums viesojās vairākas populāras 
šlāgerapvienības – “Galaktika”, “ 
Ginc&ES”, “Kreicburgas ziķeri”, 
“Zelta kniede”, ciemiņi no Igaunijas 
un Krievijas. Profesionālu un 
plaši atpazīstamu mākslinieku 
honorārs ir augsts, bieži tas nav 
mērāms simtos, bet tūkstošos eiro. 
(Piemēram, plaši zināmais ansamblis 
“Tautumeitas” par koncertu vēlas 
saņemt 2500 eiro,  turklāt vēl jāparedz 
finansējums pasākuma apskaņošanai, 
apgaismošanai un citām pozīcijām). 
Tā, ka liela daļa novada iedzīvotāju 

nevar atļauties par koncerta biļeti 
maksāt vairākus desmitus eiro, 
pazīstamu mākslinieku koncertiem ir 
jāparedz pašvaldības līdzfinansējums, 
un esošā kultūras nodaļas budžeta 
ietvaros varam atļauties sarīkot 
ierobežotu skaitu šādu pasākumu. 
Tāpat vēršu uzmanību - lai sarīkotu 
pasākumu ar amatierkolektīvu 
piedalīšanos, gatavojot koncerta 
programmu, koordinējot kolektīvu 
darbu un pasākuma norisi, Kultūras 
nodaļas darbiniekiem ir jāvelta 
daudz vairāk laika un enerģijas, 
nekā, lai noorganizētu pazīstamu 
mākslinieku uzstāšanos – koncerti 
ar amatierkolektīvu piedalīšanos, no 
darbinieku viedokļa raugoties, nav 
vienkāršāka alternatīva, kā kādam 
varētu šķist. Ja novada iedzīvotāji 
vēlas vairāk atpazīstamu mākslinieku 
viesošanos, noteikti var rakstīt oficiālu 
iesniegumu domei, lūdzot deputātus 
piešķirt budžetā papildu finansējumu 
šādu koncertu norisei. Tāpat kultūras 
nodaļas darbinieki vienmēr labprāt 
uzklausīs jūsu idejas, kādus tieši 
māksliniekus uz mūsu skatuves 
vēlaties redzēt un kādus pasākumus 
noteikti būtu jāiekļauj nākamā gada 
plānos! Paldies par Jūsu interesi un 
aicinām uz veiksmīgu sadarbību!

PAR ūDENS KVALITĀTI RUGĀJU cIEMĀ 
(Jautājums iesniegts elektroniski)

JAUTĀJUMS

“Labdien. Pacietības mērs ir 
iztecējis. Nu jau būs apritējis gads, 
kā Rugāju ciema iedzīvotājiem 
mājās no krāna tek brūns ūdens. 
ūdenim ir smaka. Mazgāties šajā 
ūdenī ir nepatīkami, kur nu vēl ēst 
gatavot šādā ūdenī. Vanna, izlietne 
un pods no šī ūdens tecēšanas 
iegūst brūnu nokrāsu, kuru grūti 
nomazgāt. Lielākā daļa iedzīvotāju 
savā starpā apspriežas par slikto 
ūdens kvalitāti, bet sūdzēties ir 
bail, jo pagastā jāturpina dzīvot. 

Pašvaldības darbinieki par sūdzību 
tik atbild, lai patecinot ilgāk. Bet 
par ūdeni ir jāmaskā, neviens taču 
cenu nav samazinājis sakarā ar 
slikto ūdens kvalitāti. Pēc ūdens 
izkata un smakas sāk mākt, bažas 
vai tādu vispār drīkst lietot uzturā. 
Savā mājā ūdeni dzeršanai un 
ēdiena gatavošanai nopērku veikalā, 
bet rodas jautājums, kādu ūdeni 
lieto vietējā skolā un bērnudārzā 
pusdienu pagatavošanai? Vai mūsu 
bērni ir drošībā? Lūdzu dariet kaut 
ko lietas labā! Lai pašvaldībā ūdens 
apsaimniekotājs sāk domāt!!!”

ATBILDE

Atbildi sniedza Rugāju novada 
Saimnieciskās nodaļas vadītājs 
JĀNIS MOROZS

Pārtikas un veterinārajā dienestā tika 
saņemta sūdzība par ūdens kvalitāti 
Rugāju ciemā. Atbilstoši Rugāju 
novada pašvaldības kompetencei, 
Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas 
vadītājs Jānis Morozs skaidro radušos 
situāciju: “Runāt par problēmu, kas 
ir radusies ar ūdeni, gada griezumā 
būtu aplami, jo šāda situācija ar 
ūdeni ir tikai no šīs vasaras sākuma. 
Tāpat informēju, ka pašvaldības 
saimnieciskā nodaļa radušos problēmu 
nekavējoties sāka risināt un turpina 
risināt arī šobrīd. Brūnā ūdens krāsa 
norāda, ka tajā ir par daudz dzelzs. 
Viens no iemesliem bija bojājums 
dziļsūknī ūdens urbumā, tāpēc tika 
apmainīts pilnīgi jauns sūknis. Tāpat 
tika secināts, ka iepriekšējais sūknis 
nedeva tik lielu spiedienu, cik būtu 
nepieciešams, līdz ar to atdzelžošanas 
iekārtas nepildīja savu funkciju un 
ūdens attiecīgi bija ar brūnu nokrāsu. 

Taču arī šīs iekārtas tika atdzelžotas 
un ūdens kvalitātei būtu jāuzlabojas. 
Atgādinu, ka naudas līdzekļi 
ūdenssaimniecības rekonstrukcijai 
Rugāju novada pašvaldībai tika 
piešķirti tikai pirmajai projekta 
kārtai, savukārt, projekta otrajai 
kārtai finansējumu valsts nepiešķīra, 
pamatojoties uz to, ka Rugāju 
novads ir neliels un ir nepietiekams 
iedzīvotāju skaits. Vecajā ūdens 
sistēmā, kurā ir liela izmēra ūdens 
vadi, ūdens regulāri “sastāvas” un 
veidojas piesmaka, jo cilvēkiem ir 
uzstādīti ūdensskaitītāji un viņi ūdeni 
cenšas patērēt pēc iespējas mazāk (tas 
ir saprotams, taču ir arī tukšie dzīvokļi, 
kuros ūdens patēriņa nav vispār). 
Tāpēc tiek domāts par atsevišķu atzaru 
likvidāciju, kā rezultātā varētu uzlabot 
ūdens kvalitāti. Kas attiecas uz novada 
vidusskolas ūdens kvalitāti, tad tur 
viss ir kārtībā, jo ēka atrodas teritorijā, 
kur rekonstrukcija jau ir veikta, 
bet bērnudārza korpusam papildus 
tiks uzstādīti ūdens atdzelžotāji 
un atkaļķotāji. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām un atgādinām, 
ka problēma tiek risināta.”

PAR KULTūRAS PASĀKUMIEM RUGĀJU NOVADĀ 
(Jautājums iesniegts elektroniski)

JAUTĀJUMS

Labvakar. Gribu pajautāt Rugāju 
kultūras vadībai - kāpēc netiek 
rīkoti kādi koncerti ar pazīstamiem 

māksliniekiem vai grupām. Mums 
ir tik lielisks parks, bet pa vasaru 
ir tikai vien pašdarbnieku koncerti, 
kas cilvēkiem ir jau garlaicīgi. Vai  
tad nevar vismaz pāris reizes kādu 

mākslinieku paaicināt. Vēl mazāki 
miestiņi sarīko kaut kādus festivālus 
vai ko līdzīgu ar viesmāksliniekiem 
(es domāju estrādes dziedātājus, 
vai ansambļus). Piesaistītu vairāk 
cilvēkus, jo citādi vairs nav lielas 

intereses par kultūras pasākumiem.
Vienveidība....Tāds viedoklis, ka 
pasākumi ir tikai ar pašdarbību ir 
ne tikai man vienai...lielākai daļai 
iedzīvotāju. ceru, ka kāds ņems 
vērā.”

ATBILDE

KĀ NOKļūT UZ SAVU īPAšUMU?

Viens no aktuālajiem  jautājumiem, 
kas izskanēja tikšanās laikā, kā 
nokļūt uz savu īpašumu. Kā arī  
cilvēki bieži vēršas pašvaldībā, ja 
ir problēmas ar nokļūšanu uz savu 
īpašumu. 

Visbiežāk situācija izveidojusies 
vēsturiski – jau senos laikos, lai nokļūtu 
uz īpašumu, bija jābrauc  cauri kaimiņa 
pagalmam vai pāri laukam. Pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas, pašvaldības 
atdeva zemi bijušajiem īpašniekiem 
vai viņu mantiniekiem, savukārt 
par tālāko māju un zemes īpašnieku  
pārvietošanās iespējām nereti tika 
piemirsts. Arī pašiem cilvēkiem nebija 

JAUTĀJUMS

Atbildi sniedza Rugāju novada 
pašvaldības izpilddirektore 
DAINA TUTIŅA 

ATBILDE
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zināšanu un pieredzes par servitūtiem, 
līdz ar to šobrīd  apgrūtināta piekļuve 
daudziem  nekustamajiem īpašumiem.
       Servitūts   uz   likuma  pamata 
nodibināts  tad, ja valsts vai pašvaldības 
attiecīgās iestādes ir pieņēmušas aktu 
par īpašuma tiesību atjaunošanu vai 
zemes gabala privatizāciju, vienlaikus 
tajā arī nosakot ceļa servitūtu.
         Diemžēl,     savulaik    daudzas 
pagastu pašvaldības, piešķirot zemi 
lietošanā, ceļa servitūtus nenoteica, 
un līdz mūsdienām norisinās tiesu 
prāvas un turpinās kaimiņu strīdi par 
šādu ceļu likumību un tiesībām tos 
izmantot.
               Šāda situācija arī izveidojusies 

Lazdukalna pagastā, lai nokļūtu uz 
savu zemes gabalu, ir jāšķērso vairāki 
citi īpašumi. Vienīgais, ko varam 
aicināt,   īpašniekus uz savstarpējo 
sapratni. Atceroties arī to, ka īpašnieks, 
pa kura zemi pārvietojas, arī sagaida, 
ka vismaz īpašums tiks šķērsots vienā 
vietā. Ja nevar vienoties, tad vienīgais 
risinājums ir tiesas ceļā ir nodibināt 
servitūtu. Protams jārēķinās arī būs  ar 
izdevumiem.
     Pašvaldība nenosaka servitūtu 
privātīpašumā. Kā arī tika lūgts 
pašvaldībai salabot iebraukto “ceļu” 
uz tīrumiem. Tas ir privātīpašums un 
pašvaldībai nav tiesību veikt darbus, 
piemēram, grants bēršanu. 

KĀ SAŅEMT MĀJAS APRūPES PAKALPOJUMU? 
VAI VAR PIETEIKTIES STRĀDĀT 

PAR APRūPēTĀJU?

Izvērtējot radušos situāciju, ka 
Sociālās  aprūpes centrā “Rugāji” 
gandrīz vienmēr visas vietas ir 
aizņemtas, un ne visiem ir vajadzīgs  
ilgstošas aprūpes pakalpojums, 
nereti ir vajadzīgs tikai  atbalsts 
un palīdzība ikdienā, bet cilvēks 
labprāt vēlas dzīvot savās mājās, 
2019. gadā Rugāju novada 
pašvaldībā ir izveidots mājas 
aprūpes pakalpojums.
        Aprūpe mājās ir pakalpojumi 
mājās pamatvajadzību apmierināšanai 
personām, kuras objektīvu apstākļu 
dēļ nevar sevi aprūpēt. Minimāli 
nepieciešamā aprūpe mājās ietver 
personisko aprūpi un ikdienas mājas 
darbu veikšanu (dzīvojamo telpu 
uzkopšanu, kurā uzturas persona,  
pārtikas produktu pirkšanu  un piegādi 
mājās, medikamentu un pārējo 
ikdienas preču pirkšanu un piegādi 
mājās, kurināmā piegādi telpās u.c.)
  Cilvēkam, kuram radusies 
nepieciešamība pēc sociālās aprūpes 
mājās, vispirms jādodas uz Sociālo 
dienestu, jāraksta iesniegums un 
jāizklāsta problēma. Tad sociālais 
darbinieks izvērtē situāciju – kādus 
darbus persona var veikt pati un kādu 
veikšanai viņai vajadzīga palīdzība 
vecuma vai invaliditātes dēļ. Tad 
abas puses vienojas par iespējām, ko 
var piedāvāt Sociālais dienests un ko 
cilvēks akceptē.
   Ziņot par sociālās aprūpes 
nepieciešamību mājās kādai personai 
var arī tās radinieki, kaimiņi vai citas 
personas, bet tālāk jebkura cita darbība 

norisinās uz konkrētās personas 
iesnieguma pamata, jo ir gadījumi, ka 
citu personu ieteiktais cilvēks pats nav 
gatavs sadarboties ar Sociālo dienestu 
– ielaist savā mājvietā darbinieku un 
sākt sarunu, lai gan palīdzība viņam 
būtu nepieciešama.
     Aprūpi mājās paredzēts nodrošināt 
Rugāju novadā dzīvesvietu 
deklarējušām pensijas vecumu 
sasniegušām personām, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem un krīzē 
nonākušām personām.
 Lai klients saņemtu viņa 
individuālajām vajadzībām atbilstošu 
aprūpes mājās pakalpojumu, katrs 
klients tiek izvērtēts atsevišķi un 
viņam tiek piešķirts viens no 4 aprūpes 
pakalpojuma līmeņiem un attiecīgs 
stundu skaits nedēļā, kuru ietvaros 
klients saņems aprūpi mājās.
  Likums nosaka, ka klientam 
par saņemtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem ir jāveic 
līdzmaksājums.  Rugāju novada dome 
ir apstiprinājusi EUR 2,00 maksu par 
vienu stundu. Ja persona trūcīga, tad 
maksa nebūs jāmaksā.
         Tāpat   iedzīvotāji,   kuriem  ir 
apguvuši  aprūpētāju kursus un vēlas 
strādāt, aicināti pieteikties Sociālajā 
dienestā. Alga tiek maksāta par 
nostrādātajām stundām (minimālās 
algas likme), kā arī tiek segti degvielas 
izdevumi, kas rodas veicot darba 
pienākumus.
        Ja ir konkrēti jautājumi par mājas 
aprūpes pakalpojumu saņemšanu 
vai vēlmi strādāt, aicinu sazināties 
ar  Sociālā  dienesta vadītāju Ilonu 
Dobrovoļsku.

ATBILDE

ATKRITUMU APSAIMNIEKOšANA 
UN šķIROšANA

Kārtējo reizi  sarunās “sāpīga” tēma 
ir atsevišķu iedzīvotāju attieksme 
pret savu atkritumu savākšanu jeb 
nesavākšanu. Īpaši šis jautājums 
izskanēja Skujetnieku ciemā, kur 

iedzīvotājiem laicīgi nesamaksājot 
par pakalpojumu, atkritumu 
apsaimniekotājs  ir lauzis līgumus 
un aizvedis konteinerus, līdz ar to  
atkritumi tiek izgāzti, kur pagadās. 
Vēl jo trakāk, ka  atkritumi tiek 
mesti kanalizācijā un aizdambēta 
kanalizācijas, applūst pagrabs. 

ATBILDE

Šāda bezatbildīga rīcība liek 
ciest arī apkārtējiem cilvēkiem, 
kā arī pašvaldībai jāvelta resursi 
kanalizācijas tīrīšanai.
    Ir jau aktualizēta informācija 
par noslēgtajiem līgumiem ar SIA 
“ZAAO”. Saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem katrai 
mājsaimniecībai un juridiskai 
personai jābūt noslēgtam līgumam 
par atkritumu izvešanu.  Tiks 
pārbaudīts un, ja tiks konstatēts, 
ka  līguma nav, tad tos sagaida  
sankcijas.
         Tāpat joprojām nav izprotama 
iedzīvotāju attieksme, kad šķiroto 
atkritumu konteineros tiek mests 
viss pēc kārtas. Gan informatīvajā 

izdevumā “Kurmenīte”, gan 
pašvaldības mājaslapā ir sniegta 
informācija, kā jāšķiro. Arī uz 
konteineriem ir norādes.
    Pašvaldība ir noorganizējusi šo 
iespēju, šķirot atkritumus, un, lai   
būtu mazāka maksa par sadzīves 
atkritumiem, taču ja šāda attieksme 
turpināsies, būs spiesta atteikties 
no šķiroto atkritumu konteineriem. 
Ja šajos konteineros ir neatbilstoši 
sašķiroti atkritumi, tad rēķins tiek 
piestādīts pašvaldībai. Rugāju 
ciema centrā ir videonovērošana, 
kas nedaudz disciplinē, taču pēdējo 
mēnešu laikā situācija ar konteineriem 
Ezermalas ielā ir neapmierinoša. 

šāds skats pavērās pie šķiroto atkritumu konteineriem Ezermalas ielā 
Rugājos, 2019.gada 23.oktobrī. 

KĀPēc NEKONTROLē KOKVEDēJUS, KAS  
“IZBRAUc” cEļUS ?

Tikaiņos iedzīvotājs jautāja, kāpēc 
nekontrolē kokvedējus, ka “izbrauc” 
ceļus un pie tam visbiežāk kravas 
ved lietainā laikā? Pašvaldība, 
saimnieciskās nodaļas darbinieki 
un pašvaldības policists seko līdzi 
jebkurām  kravas automašīnu 
darbībām uz ceļiem.
     Pašvaldības ceļi ir koplietošanas 
ceļi, pa kuriem pārvietoties nevar 
aizliegt, vienīgi atsevišķos gadījumos 
noteikt pārvietošanās ierobežojumus, 
piemēram, kad pārvietošanās 
klimatisko apstākļu dēļ var radīt 
bojājumus. Lai kontrolētu situāciju uz 
pašvaldības ceļiem, Rugāju novada 
dome ar pārvadātāju slēdz līgumu, 

pārvadātājs iemaksā drošības naudu 
un gadījumā, ja ceļš tiek bojāts un  
netiek sakārtots, tad iekasētā drošības 
nauda tiek izlietota ceļa seguma 
sakārtošanai.
       Šoruden liels pārbaudījums ir tiem 
pašvaldības ceļiem, kuru tuvumā ir 
vējgāzes, jo ceļu nestspēja nav tik liela. 
Bez tam nereti kravas ir “pārkrautas”. 
Tāpēc uz atsevišķiem ceļiem Liepari 
–Liepnīte un Primenes – Cirtumi tika 
noteikti pārvietošanās ierobežojumi.
     Aicinām informēt pašvaldību, ja 
tiek izvesti kokmateriāli, lai laicīgi 
var noslēgt līgumu ar uzņēmēju, kas 
uzņemas atbildību, un ceļa segas 
sabojāšanas gadījumā ir pienākums to 
atjaunot. 

ATBILDE

KAS BūS “MELNĀS MĀJAS” 
VIETĀ BENISLAVĀ?

Rugāju novada dome ir 
iesaistījusies Eiropas Savienības 
finansētā projektā “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā”, kura 
ietvaros tiks izbūvēts, iekārtots 
un uzsākta Dienas aprūpes centra 
darbība. Dienas centrā notiks 
ne tikai nodarbības, bet arī būs 
pieejamas speciālistu konsultācijas.

      Projekta gaitā tika apzināti un 
izvērtēti potenciālie pakalpojumu 
saņēmēji, tas ir pieaugušas personas 
ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 
kopumā 16 personas. Projekta 
mērķis ir sniegt atbalstu attiecīgi šīm 
ģimenēm un  arī pašvaldībai tika 
piešķirts finansējums.
      Kāpēc dienas aprūpes centrs ir 
nepieciešams? Laikam tikai ģimene, 
kuras aprūpē ir bērns vai cilvēks 
ar īpašām vajadzībām saprot, cik 

ATBILDE
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ir nepieciešams atbalsts. Ja skolas 
laikā bērni apgūst mācību programmu, 
ar viņiem darbojas skolotāji un 
asistenti, tad brīvlaikā bērns ir ģimenē, 
un vecākiem ikdienā jābūt blakus vai 
jādomā citi risinājumi, lai, piemēram, 
varētu strādāt algotu darbu.  Dienas 
centrs būs vieta, kur šiem cilvēkiem 
darboties, tas būs viņu „ikdienas 
darbs”.
      Arī šobrīd vecāki novērtē 
piedāvātās iespējas Rugāju novada 

Eglaines pamatskolā, kur var iegūt 
speciālo izglītību un dienas aprūpes 
centra izveide ir nākošais solis, kur 
darboties jaunietiem pēc pamatskolas 
izglītības iegūšanas. Tāpēc arī dienas 
centra būvniecības vietas tika izvēlēta 
Benislavā. Izstrādājot tehnisko 
projektu, tika secināts, ka māja ir 
sliktā stāvoklī un lietderīgāk ir būvēt 
no jauna. Šobrīd ir noslēgts līgums ar 
būvnieku un, ja laika apstākļi atļaus 
darbi varēs uzsākties jau šoruden.

Pašvaldība varētu nojaukt tikai 
tos graustus, kuri ir tās īpašumā 
vai nevienam nepieder. Visbiežāk 
dažādi šķūņi, kūtis un ēkas ir kādam 
privatizēti par pajām, bet nav pilnībā 

sakārtotas īpašumtiesības, līdz ar to 
nevar noskaidrot īpašnieku.  Rugāju 
ciemā jau atsevišķi grausti ir šogad 
novākti, taču tas prasa papildus 
resursus. Ja grausts ir kāda  īpašumā, 
tad pašvaldība var likt nojaukt vai 
nojaucot piedzīt izdevumus.

KĀPēc NETIEK NOJAUKTI GRAUSTI TIKAIŅOS?

ATBILDE

VAI TIKS ATJAUNOTS
APGAISMOJUMS LUBĀNAS IELĀ 

(Jautājums iesniegts elektroniski)

Jautājums par Lubānas ielas 
apgaismojumu ir izskanējis ne 
vienu reizi vien, līdztekus arī 
Kurmenes ielas apgaismojumam.  
Kādā stāvoklī un kam piederēja šis 
Lubānas ielas apgaismojums grūti 
pateikt, jo iela ir valsts vietējās 
nozīmes autoceļš, kura uzturēšanu 
veic AS “Latvijas valsts ceļi” un 
plāno darbus.
        Kā prioritāte vairākus gadus ir 
bijis Kurmenes ielas apgaismojums un 
ietve, jo  gājēju un transporta  plūsma 
ir daudz lielāka. Tā arī netika sagaidīts  
atbalsts  no Satiksmes ministrijas 
apgaismojuma un ietves  ierīkošanā 
Rugāju ciemā.  Ministrijas  arguments 
bija, ka maza satiksmes intensitāte un 
finansējuma nav. Vienīgais risinājums 
bija pašvaldībai pārņemt valsts ceļa 
joslu ietves un apgaismojuma izbūvei, 
izstrādāt tehnisko projektu un darbus 

darīt par pašvaldības līdzekļiem. 
      Uzklausot   autovadītāju 
priekšlikumus un arī domājot 
par cilvēku drošību tika nolemts 
apgaismojumu ierīkot līdz pat centram  
“Rasas pērles” .
        Facebook bija lasāms par 
ietvi, kāpēc nav līdz Tilžas ceļa 
krustojumam. Rugāju novada dome 
pārņēma ceļa nodalījuma joslu, vecās 
ietves pārbūvei un apgaismojuma 
izbūvei un darbi tiek veikti par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  Ja 
vēlas ietvi izbūvēt, tad ir nepieciešami 
ievērojami pārbūves darbi, ne visur  
nodalījuma joslā ir vieta ietves 
izveidei.
     Lai īstenotu apgaismojuma 
ierīkošanu Lubānas ielā, ir “jāiet” tas 
pats ceļš. Jāpārņem no VAS  “ Valsts 
ceļi ceļi” nodalījuma josla, jāizstrāda 
būvprojekts, lai saprastu, cik izmaksas 
būs, vai iespējams realizēt projektu.

ATBILDE

ADMINISTRATīVI 
TERITORIĀLĀ REFORMA 

Tikšanās laikā iedzīvotāji  jautāja 
par administratīvi teritoriālo 
reformu (ATR), jo medijos izskan 
gan ministra reklāma, gan arī daudz 
negatīvo aspektu un viedokļu, ka 
reforma tikai attālinās pakalpojumu 
saņemšanu iedzīvotājiem, jo 
vienlaikus tiek virzīta izglītības un 
veselības aprūpes reforma. Lai gan 
tiek uzsvērts, ka tiks sakārtota ceļu 
infrastruktūra, 2020.gada valsts 
budžetā līdzekļi nav paredzēti un 
prioritāte būs  autoceļi ar lielāku 
intensitāti, tas nozīmē ka valsts 
reģionālie   autoceļi, tādi, kā Rūbani 
–Primenes, Rugāji - Upetnieki  

u.c. šajā sarakstā var neiekļūt.  
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību 
savienības vēstuli, Eiropas Padomes 
attiecīgā komiteja  lēmusi rīkot 
faktu noskaidrošanas vizīti Latvijā, 
lai gūtu padziļinātu priekšstatu par 
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 
pārkāpumiem Latvijā, uz kuriem 
norāda Pašvaldību savienība. Pēdējā 
aktuālākā informācija, ko sniedz 
Latvijas Pašvaldību savienība www.
lps.lv - “ATR ir nevis par robežu 
grozīšanu, bet par cilvēku”
         29. oktobrī Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisija 
atbalstīja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādātā  likumprojekta 

ATBILDE

“Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” virzīšanu 
pieņemšanai Saeimā 1. lasījumā, 
nosakot priekšlikumu iesniegšanas 
termiņu 2020. gada 7. janvāris. Par 
likumprojekta ziņotāju Saeimā būs 
deputāts un VARAM parlamentārais 
sekretārs Artūrs Toms Plešs.
        Sēdes sākumā komisijas 
vadītāja Inga Goldberga klātesošos 
informēja, ka patlaban ir saņemtas 16 
pašvaldību vēstules, kurās pašvaldības 
minēto Saeimas komisiju informē 
par reformas sakarā pieņemtajiem 
domju lēmumiem, iedzīvotāju 
aptauju rezultātiem un to, ko darīs, 
ja Saeima reformu apstiprinās tādā 
redakcijā, kādā to piedāvā VARAM. 
Sēdē Saeimas deputāti arī uzstāja, ka 
ministram Jurim Pūcem visas vēstules, 
kuras pašvaldības sūtījušas ministrijai, 
jānodod arī deputātiem.
      “Esam saņēmuši vairāku pašvaldību 
uzaicinājumus tikties, lai uzklausītu 
pašvaldību viedokli par izstrādāto 
reformas modeli. Pašvaldību 
uzaicinājumus noteikti mēģināsim 
apmierināt, jo mēs šo visu daram 
iedzīvotāju vārdā. Administratīvi 
teritoriālā reforma ir nevis par 
robežu grozīšanu, bet par cilvēku,” 
sēdes sākumā uzsvēra I. Goldberga. 
Viņa arī aicināja visas ministrijas būt 
gatavām sadarboties šajā jautājumā 
un sniegt savu redzējumu, jo vairāk 
tāpēc, ka vairāki deputāti uzsvēra, ka 
visām reformām ir jāiet roku rokā. 
Pieminētas tika veselības, izglītības un 
administratīvi teritoriālā reforma. 
      Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) padomniece reģionālās 
attīstības jautājumos Ivita Peipiņa 
norādīja, ka Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumprojekts ir 
pretrunā gan deklarācijai par Artura 
Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru 
kabineta (MK) iecerēto darbību, gan 
Saeimas šā gada 21. marta lēmumam 
par administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) turpināšanu, jo nav izvērtēta 
otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas 
nepieciešamība un Ministru kabinets 
nav iesniedzis Saeimai ziņojumu 
par valsts reģionālā administratīvi 
teritoriālā iedalījuma (apriņķu) 
izveides pamatojumu. 
       Otra konceptuālā iebilde ir par 
nevēlamo praksi, kas izveidojās 
iepriekšējās administratīvi teritoriālās 
reformas gaitā, kad likuma normas 
tiek pārnestas uz cita likuma pārejas 
noteikumiem un turpinās arī jaunajā 
likumprojektā, jo daļa jauno normu 
attiecas uz reformu un tās procesu, 
nevis uz administratīvo teritoriju 
īpašībām. Jau savā pirmajā atzinumā 
LPS sniedza 24 iebildumus tieši par 
likumprojekta tekstu un otrajā atzinumā 
– septiņus, un MK sēdē I. Peipiņa 
vēlreiz akcentēja nepieciešamību 
noteikt skaidrus, saprotamus, 
izmērāmus un izpildāmus kritērijus, 
piemēram, precīzi noteikt, kas ir 
“ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā 
attīstība”, “nozīmīgas investīcijas”, 
“efektīvs izglītības, veselības aprūpes 
un sociālo pakalpojumu iestāžu tīkls, 
sabiedriskā transporta un ceļu tīkls, 

kā arī komunālās saimniecības tīkls”, 
“perspektīva vidusskola” u.c., jo šādi 
formulējumi rada augstu politiskās 
korupcijas risku.
        Par kritērijiem noraidošs 
bija arī Saeimas Juridiskā biroja 
vecākais juridiskais padomnieks 
Edvīns Danovskis, kurš uzsvēra, ka 
šādi kritēriji nav nedz izmērāmi, ne 
juridiski pamatojami. “Tie ir politiski 
uzstādījumi,” piebilda E. Danovskis. 
Viņš arī uzsvēra, ka ļoti būtiski ir 
ievērot Eiropas vietējo pašvaldību 
hartu un konsultēties ar pašvaldībām 
atbilstoši tur teiktajam. 
          Saeimas deputāts Viktors 
Valainis likumprojektu nosauca 
par brāķi, sakot, ka to, ko ministrs 
J. Pūce sauc par konsultācijām ar 
pašvaldībām, viņš nosauktu par 
dāsniem valsts apmaksātiem politiskā 
tūrisma braucieniem, bet nekādā 
ziņā ne konsultācijām. Viņaprāt, 
likumprojektam bija jāpievieno arī 
visu 119 pašvaldību paustie viedokļi, 
lai tiem, kuri lasa šo dokumentu, būtu 
skaidrs, ko domā cilvēki pašvaldībās, 
nevis ministrijā. “Saeimai tagad 
būs jālabo likumprojektā pieļautās 
ministrijas kļūdas,” neapmierināti 
piebilda V. Valainis. 
          Daļa deputātu tomēr uzstāja, 
ka atbalsta šādu reformas gaitu, tomēr 
ir pārāk daudz neatbildētu jautājumu, 
uz kuriem tagad jārod pamatotas un 
argumentētas atbildes. “Reforma 
ir fundamentālas pārmaiņas, tāpēc 
tā nevar beigties ar skaitlisku 
Saeimas deputātu balsojumu, tam 
jābūt izsvērtam un ļoti nopietnam 
lēmumam,” savu pozīciju skaidroja 
Karina Sprūde. 
        Saeimas deputāte Regīna 
Ločmele-Luņova izteica atbalstu 
reformai, tomēr vislabprātāk savā 
priekšā būtu redzējusi divas tabulas, 
kur vienā būtu aprakstīta pašreizējā 
situācija pašvaldībās – cik tās labi tiek 
galā ar savām funkcijām –, bet otrā 
būtu aprakstīta situācija pēc reformas. 
Viņa ieteica ieklausīties LPS iepriekš 
paustajās bažās par tā arī nepabeigto 
iepriekšējo ATR. “Mēs neesam spējuši 
pabeigt iepriekšējo reformu, kur ir 
garantija, ka spēsim realizēt šo?”
          Janīna Kursīte-Pakule šībrīza 
reformas piedāvājumu salīdzināja 
ar medusmaizi un uzsvēra, ka šis 
piedāvājums pagaidām ne tuvu tāds 
nav. Viņasprāt, vēl ir daudz darāmā, 
lai “nepaliktu etiķa piegarša”. 
            Arī Sergejs Dolgopolovs aicināja 
pret ATR attiekties ar vislielāko 
atbildību, neļauties spiedienam, kāds 
bija arī iepriekšējās reformas laikā, 
jo “ceļš uz elli vienmēr bruģēts ar 
labiem nodomiem”. “Diskusijā ir 
jāiesaista pašvaldības. Pietiek viņām 
stāstīt, kāda laime gaida, bet beidzot 
jāparāda, kāda tā laime būs, tāpēc 
es ļoti vēlētos redzēt jaunizveidoto 
pašvaldību attīstības stratēģijas. 
Nākamajiem pašvaldību deputātiem, 
kuri tiks ievēlēti tieši ar jauno 
pašvaldību izveidi, arī tas būtu svarīgi. 
Viņi uzņemsies atbildību, bet ir jāredz, 
par ko.”
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Erasmus+ programmas 
projekts „The Journey 
of Learning from Data to 
Knowledge with Maths 
and Technology” (Mācīšanās 
ceļojums no datiem uz zināšanām, 
izmantojot matemātiku un 
tehnoloģijas) Nr.2019-1-TR01-
KA229-074388_5, 03.11.2019.- 
02.11.2021.
Iveta Arelkeviča 
Projekta vadītāja

PROJEKTA PARTNERI:

LATVIJA (Rugāji): Rugāju novada 
vidusskola
TURcIJA (Tarsusa – Adana): 
Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi 
Türkiye
POLIJA (Koszalin): Zespol Szkol nr 
1 im. Mikolaja Kopernika 

MAķEDONIJA (Skopje) SABA 
Eski Yugoslav Cumhuriyeti 
(Makedonya Cumhuriyeti)
BEļĢIJA:  GO! Atheneum 
Geraardsbergen
BULGĀRIJA (Sofi ja): SU s 
izuchavane na chuzhdi ezici “Sv.
Kliment Ohridski” 

Rugāju novada pašvaldības 
izglītības iestāžu Interešu 
izglītības programmas 
2019./2020. mācību gadā
Rugāju novada vidusskola Piešķirto 

stundu skaits
Vokālais ansamblis “Pustonis” (2.-4. klase) 2
Vokālais ansamblis “Solare” (Piecgadīgie, sešgadīgie., 1. 
klase)

2

Biznesa simulācijas spēles (9.-12. klase) 2
Vokālais ansamblis “Tonis” (5.-9. klase) 2
Tautu dejas (1.-4. klase) 4
Solistu vokālā grupa (1.- 12. klase) 3
Tautu dejas ( 11-15 gadi) 4
Orientēšanās (7-19 gadi) 2
Mazo vokālistu grupa “ Cālis” (Pirmsskolas vecuma bērni) 2
Ekoskola-veselīgai sabiedrībai (5.-12. klase) 2
“Augsim Latvijai!” (1. -12. klase) 1
Tautu dejas (15 -18 gadi) 2
“Katrs bērns mūziķis” (Pirmsskolas vecuma bērni) 1
Riteņbraukšana (2. - 8. klase) 1
Arduino programmēšana (5. - 12. klase) 2
Kokapstrāde (5. -9. klase) 1

Rugāju sporta centrs Piešķirto stundu skaits
Svarbumbu celšana (8.-12. klase) 3
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Dzejas kafejnīca

Rasma Zuša
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolotāja

“Gaismiņ, teci man pa priekšu, 
es tev sekošu pa pēdām’’- šīs 
Leona Brieža dzejas rindas, kuras 
izskanēja  gadskārtējā dzejas 
kafejnīcā  Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā, varētu nosaukt par 
pasākuma moto. Tā ka no  šī gada
jubilāru vidus izvēlētais dzejnieks 
sarakstījis daudz jauku dzejoļu 
bērniem,  dalībnieki bija visu klašu 
skolēni.
          Skolotājas Iveta un Rasma ar 
dzejoli “Darbapūķis” aicināja pūķi 
atnest  ko īstu - dzejas pantu. Tad gluži 

braši dzejoļus norunāja  paši mazākie 
- 1.klase. Pasākuma gaitā varēja 
noklausīties dzejoļus par dabu, mājām, 
draugiem. Daži priekšnesumi  izdevās  
lieliski, bet katrs dalībnieks pelnījis 
atzinību, īpaši prieks par runātājiem 
- zēniem. Pēc dzejas noklausīšanās 
skolotāja  Ingūna  rosināja skolēnus 
parādīt savu radošumu, atrodot 
pazudušus vārdus L.Brieža  dzejoļos. 
Izrādās, ka L.Briedis ir arī vairāku 
populāru dziesmu vārdu autors. Visi 
noklausījās dziesmu. ’’Ūsainā puķe’’, 
bet nobeigumā kopā tika dziedāta 
“Cielaviņa”. Par telpas mājīgumu 
bija parūpējusies Skolēnu dome, bet 
smaržīgu tēju sagādāja pavāres.

Rugāju novada Eglaines pamatskola Piešķirto 
stundu skaits

Ārstnieciskā vingrošana (1. -9. klašu speciālo programmu 
audzēkņi)

2

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla (1.-9. klase) 1
Eko skolu programma “Ekoskola-nākotnes skola” (1.-4. 
klase); (5.-9. klase)

2

Sporta spēles un rotaļas (2.- 6. klase) 2
Pirmsskolas dejas (Pirmsskola; 2-7 gadi) 1

Mazais Eglaines dziedātājs (Pirmsskola) 1
Solistu pulciņš (1.-9. klase) 1
Vokālais ansamblis (1.-5. klase) 1
Dabas vides estētika (1.-9. klase (skolēni ar īpašām vajadzībām)) 1
Tēvzemes patrioti (Tēvzermes mīlestība Vanadzēniem)(1.-9. klase) 1

ID Aktivitāte Vadošā 
valsts

Laiks Dalībnieki 
no LV

Dienas

C1 Dinamiskās 
matemātikas 
programmatūra 
un pamata datu 
modelēšanas 
skolotāju apmācība

Turcija 01-2020  5 skolotāji 5

C2 Datu modelēšana 
un dinamiskas, 
uz matemātiku 
balstītas STEM 
lietojumprogrammas

Maķedonija 04-2020 5 skolēni, 
2 skolotāji

5

C3 Video analīzes 
skolotāju apmācība

Latvija 07-2020 Uzņemam 
25 
skolotājus

4

C4 Video analīzē balstītas 
STEM aktivitātes

Beļģija (var 
tikt mainīta)

10-2020 5 skolēni, 
2 skolotāji

4

C5 Apmācība jēgpilnas 
informācijas 
iegūšanai no datiem, 
ko nodrošina 
elektronisko karšu 
sensoru tehnoloģijas

Bulgārija 02-2021 5 skolotāji 3

C6 STEM darbības ar 
datiem, ko iegūst ar 
sensoru tehnoloģijām

Polija 06-2021 5 skolēni, 
2 skolotāji

3

VIETēJĀS AKTIVITĀTES 2 PROJEKTA GADU LAIKĀ
1. Projekta logo konkurss;
2. Stundu plānu izstrāde un aprobācija par katru tematisko bloku;
3. Apmācību semināri citu izglītības iestāžu skolotājiem;
4. STEM (Dabaszinību un matemātikas) festivāls skolā u.c. 

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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Turpinās Eiropas 
Sociālā fonda 
projekts “Atbalsts 
izglītojamo 
individuālo 
kompetenču 
attīstībai” 
Ieva Sīle
Projekta koordinatore

Turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Rugāju 
novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. 
Ir noslēdzies 2017./2018. un 2018./2019. mācību 
gadu izglītojamo individuālo kompetenču 
atbalsta pasākumu periods. 
        Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas 
izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu 
vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Šajā periodā apgūts finansējums EUR 20 612 
apmērā.

         Projektā iesaistījās kopumā 11 Rugāju novada 
vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri projekta 
ietvaros īstenoja aktivitātes STEM (matemātika, 
dabaszinātnes, tehnoloģijas) un vides jomā, pievēršot 
īpašu uzmanību praktiskai pieejai, skolēnu intereses 
veicināšanai un individuālam atbalstam mācībās, 
ņemot vērā viņu intereses, spējas un talantus, 
strādājot gan grupās, gan nodrošinot individuālu 
atbalstu.
       Mūsu izglītības iestāžu skolēniem bija iespēja 
piedalīties praktiskajās nodarbībās bioloģijas, 
fizikas un ķīmijas mācību priekšmetos 8. un 9. 
klašu skolēnu grupai, kurās viņi arī gūst iemaņas 
iekļauties pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā 
un uzturēšanā. 
             1. – 9. klašu skolēniem ar augtiem sasniegumiem 
ir pieejamas nodarbības (konsultācijas) grupās 
individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu 
jomā, kurā skolēni apgūst tēmu izpētes, analīzes, 
iepazīšanas un interpretācijas prasmes.
           Tika nodrošināts pedagoga palīgs matemātikas 
stundās 2. – 8. klašu skolēniem, lai sniegtu 
individuālu atbalstu vielas apguvē. 
        2018./2019. mācību gads tika pasludināts par 
“Fizikas gadu”, apgūstot papildu finansējumu, no 
2018. gada 1. decembra novada vispārējās izglītības 
iestāžu skolēni piedalījās interešu izglītības pulciņā 
“Robotika 1. – 6. klasei”, ar mērķi radīt skolēniem 
interesi un nodrošināt iespēju gūt robotikas jomā 
inovatīvas zināšanas.
            Noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, aktīvs 
darbs noritēja pie nākošo 2019./2020. un 2020./2021. 
mācību gadu izglītojamo individuālo kompetenču 

atbalsta pasākumu plāna izstrādes, balstoties uz 
piešķirto – maksimāli pieejamo finansējumu EUR 
14 174,00. Izvērtējot nepieciešamo papildu atbalstu 
izglītības iestādēs, šo mācību gadu periodā Rugāju 
novada vispārizglītojošo skolu 1. - 9. klašu skolēni 
saņems pedagoga palīga konsultācijas matemātikas 
stundās, kurās tiks nodrošināts individuāls atbalsts 
atbilstoši izglītojamo vajadzībām un ņemot 
vērā skolēnu individuālās īpatnības, kā arī tiks 
nodrošināta individuāla pieeja mācību sasniegumu 
paaugstināšanai un atbalsta nodrošinājums mācību 
darba diferenciācijai, lai veicinātu ikviena skolēna 
izaugsmi. Lai nodrošinātu pasākuma īstenošanu, 
projekta ietvaros tiks piesaistīti 3 pedagogi.
           Augusta nogalē Izglītības un zinātnes ministrija 
nākamo mācību gadu izsludināja par Tehnoloģiju 
gadu. Ņemot vērā, ka projektā STEM attīstība ir 
viena no prioritātēm, pašvaldībām nosacījumu 
izpildes rezultātā bija iespēja pieteikties uz papildu 
finansējumu.
    Oktobra sākumā saņēmām labas ziņas un 
Rugāju novada vidusskolas 5. – 9. klašu skolēniem 
tagad un līdz 2019./2020. mācību gada beigām ir 
iespēja apmeklēt interešu izglītības programmu 
“3D printēšana un modelēšana” un 1. – 6. klašu 
skolēniem Robotiku, kas ir turpinājums “Fizikas 
gadam”,    kopumā    apgūstot     finansējumu   EUR 
1 212,18 apmērā.

Karjeras nedēļa 
Rugāju novada 
skolās 
Agita Kukurāne
Pedagoģe karjeras konsultante

No 14.- 18. oktobrim Latvijā jau septīto 
gadu  norisinājās  Karjeras nedēļa. šogad tās 
vadmotīvs bija “Ielogojies nākotnē!”. šī gada 
tēma - nākotnes profesijas un prasmes, kas būs 
nepieciešamas nākotnes darba tirgū.
         Arī mūsu novada skolās pedagogi gan mācību, 
gan audzināšanas stundās akcentēja mākslīgā 
intelekta un tehnoloģiju lomu nākotnes profesijās. 
Karjeras nedēļas laikā Rugāju novada skolās  notika 
arī dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti 
pasākumi - lekcijas, augstskolas apmeklējums, 
mācību ekskursijas.
         Jau pirmdien, 14. oktobrī, Rugāju novada 
vidusskolas zālē uz lekciju „Jauniešu iespējas 
uzstādīt un īstenot karjeras mērķus” pulcējās gan 
Rugāju, gan Eglaines skolu 7.- 9. klašu skolēni.  
Lektore - izglītības pārmaiņu virzītāja un neformālās 
izglītības trenere A. Vanaga pastāstīja skolēniem 
par dzīves jomām un karjeras iespēju daudzveidību 

mūsdienu mainīgajā pasaulē, 
iepazīstināja jauniešus ar astoņām 
mūžizglītības kompetencēm, 
kas veido izpratni par prasmju 
nepieciešamību un daudzveidību 
karjeras un ikdienas dzīvē. 
Caur piemēriem sniedza ieskatu 
netradicionālo  prasmju apguvē 
un piedāvāja jauniešiem mērķu 
uzstādīšanas algoritmu, kuru 
skolēni var izmantot karjeras 
lēmumu pieņemšanā un prasmju 
uzlabošanā.
          Trešdien, 16. oktobrī, 
Rugāju novada vidusskolas 12. 
klases skolēni devās ekskursijā uz 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, 
lai klātienē iepazītu augstskolas 
vidi un izzinātu studiju iespējas 
šajā izglītības iestādē. Savukārt vidējā skolas 
vecuma bērni - Rugāju novada vidusskolas 7.- 9. 
klašu un Eglaines pamatskolas 5.- 9. klašu skolēni 
ceturtdien un piektdien devās  uz  Preiļiem, lai 
uzņēmumā “SIA NESTER CUSTOM” reālā darba 
vidē gūtu priekšstatu par metālapstrādē iesaistītajām 
profesijām un to apguves iespējām. Uzņēmuma 
darbinieki pastāstīja par savu darba ikdienu 
metālapstrādes darbnīcā strādājot pie auto virsbūvju 
remonta un restaurācijas, kā arī no metāla veidojot 

mākslinieciskus vides objektus, kuros 
tiek izmantotas arī autodetaļas. Skolēni 
tika iepazīstināti ar darbnīcas telpām, 
to aprīkojumu, darba vidi. Jaunieši 
uzzināja par dažādām šinī darbā 
iesaistītajām profesijām: metinātājs, 
atslēdznieks. Arī  mazāk tradicionālām, 
kā piemēram: industriālais dizaineris, 
grafiskais dizaineris, skārdnieks, 
pulētājs, restaurators, pulētājs, 
smilšu strūklas apstrādes meistars. 
Turpinājumā sekoja praktiskā 
nodarbība, kurā darbinieki skolēniem 
demonstrēja savu darbu, ļaujot arī 
skolēniem pašiem izmēģināt dažādus 

darba elementus. Noslēgumā darbinieki pastāstīja 
arī  par citiem uzņēmuma darbības virzieniem- 
metāla mākslas galeriju, suvenīru izgatavošanu, 
moto izbraucieniem,  sniedzot skolēniem priekšstatu 
par biznesa daudzveidīgajām iespējām. Šo karjeras 
atbalsta pasākumu finansējumam tika izmantoti  
ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 
līdzekļi.
      Arī sākumskolas klašu skolēni karjeras nedēļas 
laikā devās mācīties ārpus skolas telpām. Viņi 
apmeklēja lauku saimniecību- rančo“Ozolmājas” 
Balvu pagastā. Bērni uzzināja par veicamajiem 
ikdienas darbiem, par prasmēm, kuras vajadzīgas 
šeit saimniekojot. Skolēni uzzināja, ka saimniecības 
peļņas nozare saucas lauku tūrisms. Saimniece 
bērniem sniedza vērtīgu atziņu, ka nevajag baidīties 
dzīvē mainīt nodarbošanos un vajag darīt to, kas 
patīk. Tad cilvēks jūtas apmierināts ar dzīvi un ir 
laimīgs. Jo arī viņa, pirms izveidoja šo rančo, veidoja 
savu karjeru kā juriste. Taču dzīves gaitā saprata, 
ka ļoti vēlas būt tuvāk pie dabas. Tādēļ šajā lauku 
īpašumā izveidoja rančo. Jaunas zināšanas var apgūt 
ne tikai skolā, bet arī dažādos kursos un pašmācības 
ceļā. Visi šķēršļi ir pārvarami, ja vien patiesi vēlies 
kaut ko sasniegt.

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va



11  “Kurmenīte”, 2019. gada OKTOBRIS                                                                                                                      www.rugaji.lv

Mežaparka 
estrādē 
tapis unikāls 
pašvaldību veidots 
rododendru dārzs 
Jana Bunkus
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

”Mazs bij` tēva novadiņis, bet diženi turējās!” - tā 
pašvaldības pēc rododendru dārza iestādīšanas 
vienojās kopīgā tautasdziesmā diriģenta Inta 
Teterovska un kora “Balsis” vadībā. Un sajūta 
patiešām visiem bija lieliska, jo Mežaparka 
Lielās estrādes teritorijā tagad tapis unikāls 
dažādu šķirņu rododendru dārzs. 
          Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis iestādīja rododendru 
ar ļoti skaistu vārdu - Šarlote. “Šis jau ir otrais 
vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs par Latvijas 
pilsētām un novadiem. Pirmais atrodams Vecrīgā 
– ģerboņu siena. Mežaparka Lielā estrāde ir 
vieta, kur dziesmās uzziedēt sabrauc tūkstošiem 
cilvēku no dažādām Latvijas vietām, tāpēc ir tikai 
likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši šeit. 
Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem 
ziediem, tādējādi sveicinot ikvienu dziesmusvētku 
dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas 
vietām,” sveicot svinīgajā pasākumā “Rododendru 
krāšņums dziesmu priekam” uzsvēra G.Kaminskis.
           Uz skaisto pasākumua aicināja Latvijas 
Pašvaldību savienība, Rīgas dome un SIA “Rīgas 
meži”. “Šeit mēs jūtamies stipri, vareni, mēs šeit 
jūtamies diži, jo Mežaparka estrāde ir īpaša vieta. 
Man gribētos, lai tās sajūtas, ko jūs šodien iegūsiet, 
jūs aizvestu arī uz to vietu, no kurienes katrs nākam, 
lai ikviens Latvijas iedzīvotājs sajustos dižens. Līdz 
ar rododendriem Mežaparka Lielā estrāde kļūst vēl 
skaistāka. Šis dārzs ir veltījums Latvijai un latviešu 
priekam dziedāt un dejot,” sveicot klātesošos, 
novēlēja SIA “Rīgas meži” Valdes priekšsēdētājs 
Aivars Tauriņš.  Kopā ar Latvijas pilsētu un novadu 
vadītājiem rododendrus stādīja arī Vispārējo 
Dziesmu un deju svētku un Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku organizatoru – Latvijas Nacionālā 
kultūras centra un Valsts izglītības satura centra – 
pārstāvji.

         
      Pašvaldības katra savu rododendru iestādīja 
atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai 
kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, 
Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par 
iestādīto košumkrūmu saņēma arī sertifi kātu, un 
pie katra no tiem tiks izvietota attiecīga informatīva 
plāksne. Pasākuma laikā notika ekskursija pa 
Mežaparka Lielās estrādes teritoriju, lai novērtētu 
līdz šim paveikto jaunās estrādes būvniecībā.
            Vairāku nedēļu garumā SIA “Rīgas meži” daļas 
“Dārzi un parki” dārznieki veica plānotā rododendru 
dārza stādījumu vietu gultnes rakšanu, pildīšanu ar 
auglīgu augsni un bagātināšanu ar rododendriem 
tīkamo mēslojumu – skujām un kūdru.

Balvu novada un 
Ziemeļlatgales 
uzņēmējiem 
lieliska iespēja bez 
maksas saņemt 
individuālu 
atbalstu no 
profesionāļiem
Biedrība “Radošās Idejas” sadarbībā ar diviem 
partneriem - Balvu novada pašvaldību un 
Dedoviču rajona centrālo bibliotēku - īsteno 
pārrobežu projektu “Ne tikai grāmatas – 
bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” no 
2019. gada 31. maija līdz 2021. gada 30.maijam.
        Projekta mērķis - veicināt uzņēmējdarbības 
attīstību Balvu novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī 
Dedoviču un Pleskavas reģionā Krievijā, sniedzot 
sīkajam un mazajam uzņēmējam (atbilstoši MVU 
defi nīcijai EK regulai 800/2008) dažādas atbalsta 
iespējas caur kopīgām pārrobežu aktivitātēm. 
Projektā tiek piedāvāts vismaz 20 Balvu novada 
un Ziemeļlatgales uzņēmējiem, kuri reģistrēti un 
darbojas šajā reģionā (darbība ne vecāka kā 5 gadi 
uz projekta aktivitātes īstenošanas brīdi) bez maksas 
saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem:
• produkta vai pakalpojuma vizuālās identitātes 
izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma dizaina izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma reklāmkaroga izstrādei,

• produkta vai pakalpojuma 
etiķetes vai apraksta 
tulkošanai latviešu, angļu, 
krievu valodās,
• produkta vai pakalpojuma 
reklāmas video izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma reklāmas fotogrāfi ju 
izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma mārketinga plāna 
izstrādei.
Tā ir lieliska iespēja uzņēmuma produktam vai 
pakalpojumam izveidot pievilcīgu, aktuālu, atšķirīgu 
un patērētājam pamanāmu dizainu, kā arī izstrādāt 
mārketinga plānu tā veiksmīgai virzībai tirgū.
Pieteikšanās, aizpildot anketu:http://ejuz.lv/
atbalstsuznemejiem līdz 2019. gada 15. novembrim, 
norādot no minētā piedāvājuma klāsta trīs 
interesējošos atbalsta veidus.
         Lai pieteiktos izvēlētajiem atbalsta veidiem, 
jāņem vērā uzņēmuma atbilstības kritēriji:
• reģistrēts un darbojas Balvu novadā vai 
Ziemeļlatgalē, 
• reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 
darbības veicējs, 
• uzņēmums ir sīkais vai mazais vai  uzņēmums 
atbilstoši  MVU defi nīcijai EK regulai 800/2008, 
• uzņēmuma Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu (nodevu) parāda kopsumma nepārsniedz 
150 euro, 
• uzņēmums nav parādā pašvaldībai un tās 
institūcijām, 
• uzņēmumam nav pasludināts maksātnespējas 
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas 
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 
saimnieciskā darbība vai uzņēmums netiek likvidēts.
Papildus informāciju par vērtēšanas atlases 
kritērijiem un anketas aizpildīšanu saņemama Balvu 

novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un 
tūrisma centrā (26461435, biznesacentrs@balvi.lv) 
vai Balvu Centrālajā bibliotēkā (64522111), evita@
balvurcb.lv
          Pēc pasludinātā pieteikšanās perioda beigām 
uzņēmēji tiks informēti par atlases rezultātiem 
un konkrētu informāciju par  atbalsta saņemšanu   
saskaņos  ar  profesionāļiem:  projekta koordinatori, 
dizaineri Anitu Kairišu (29137849) un  ekspertu 
darbā ar uzņēmējiem mārketinga plānu izstrādē 
Aleksandru Mihņenoku (25967492).
Balvu novada pašvaldība līdzfi nansē projektu un 
aicina uz  kopēju sadarbību uzņēmējdarbības vides 
attīstībai Ziemeļlatgalē! 
         Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. 
Projekta līdzfi nansējums no Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. 
gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.
gadam līdzfi nansē Eiropas Savienība, Latvijas 
Republika un Krievijas Federācija.
     Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programma 2014.-2020. gadam fi nansiāli  atbalsta  
vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi 
uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to 
potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs 
starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. 
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu
                  Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 
fi nansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu 
novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī 
Eiropas Savienības viedokli.
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

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

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Kultūras pasākumi novembra mēnesī

11. novembrī plkst. 16.00 
Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Rugāju skvēra, cauri Rugāju 
ciemam līdz Nacionālo partizāņu piemiņas akmens. Nākot uz 
pasākumu, lūgums līdzi ņemt lāpas un svecītes.

16. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā 
Svinīgs Latvijas valsts svētku sarīkojums “Mana Latvija” 
Sarīkojuma laikā tiks godināti novada cilvēki.

16. novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā 
Balle ar grupu “GINC & ES.” Ieeja brīva. Var ņemt līdzi groziņus 
un rezervēt galdiņu. Galdiņu rezervācija pa tālruni 28384855

29. novembrī plkst.19.00 Rugāju tautas namā 
Pasākums novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem.

30.novembrī plkst. 18.00 Lazdukalna saieta namā 
Upītes jauniešu folkloras kopas “Upīte” diska prezentācija. 

30.novembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā 
Balle kopā ar grupu “Marchello”.Ieeja no plkst. 22.00-23.00 - 
3,00 euro, pēc 23.00 - 4, 00 euro.

Aicinām pieteikties attēlā redzamās saimniecības ēkas 
(atrodas Rugāju ciemā) īpašniekus vai īpašnieku mantiniekus 

pie Rugāju novada domes sekretāres (Kurmenes iela 48, 
Rugāji, e-pasts: dome@rugaji.lv, tālrunis: 27832856), lai 

varam organizēt īpašnieku sanāksmi par ēkas 
turpmāko likteni: ēkas atjaunošanu; ēkas daļēju atjaunošanu 

vai ēkas nojaukšanu. 

Pieteikties aicinām līdz 2019. gada 4. decembrim. 

Cienījamie Rugāju novada iedzīvotāji!
 

Tuvojoties 2020.gadam, plānojam kultūras pasākumu 
kalendāru – lai novada kultūras norises būtu Jums interesantas 

un saistošas, lūdzam Jūs aizpildīt anketu, kādus kultūras 
pasākumus vēlaties mūsu novadā 2020.gadā.

 
Kādi pasākumi novadā Jums šķiet vissaistošākie? (iespējami 
vairāki atbilžu varianti)
 
• Pasākumi ģimenēm ar bērniem
• Pasākumi vecāka gada gājuma iedzīvotājiem
• Zaļumballes
• Populāru grupu un mākslinieku koncerti
• Teātra izrādes
• Koncerti ar vietējo amatierkolektīvu piedalīšanos
• Jaunāko latviešu fi lmu seansi
• Tikšanās ar dzejniekiem/rakstniekiem/populāriem cilvēkiem.
• Citi __________________________
• Mani neinteresē kultūras pasākumi
 
Kādus māksliniekus Jūs vēlētos redzēt Rugājos?
________________________________________________________
________________________________________________________
 
Kurus amatierkolektīvus  Jūs vai Jūsu bērni vēlētos apmeklēt? 
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
• Deju kolektīvu ____________________________(lūdzu
            precizējiet, kuru)
• Kori
• Vokālo ansambli____________________________________
• Amatierteātri_______________________________________
• Citu______________________________________________
• Nevienu
 
Kurā vietā Jums būtu ērtāk apmeklēt kultūras pasākumus 
(iespējami vairāki atbilžu varianti)
• Saietu namā/skolā Rugājos
• Saietu namā Lazdukalnā
• Rugāju novada muzejā
• Rugāju parka estrādē
• Pasākumus vajadzētu rīkot ne tikai lielajos pagastu centros, 
            bet arī citās apkaimēs.
 
Atbildes var iesniegt domē pie sekretāres, sūtot uz e-pastu 
gunta.grigane@inbox.lv vai Kultūras nodaļā līdz 20.novembrim.

• Rugāju parka estrādē
• Pasākumus vajadzētu rīkot ne tikai lielajos pagastu centros, 
            bet arī citās apkaimēs.

Atbildes var iesniegt 


