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Dobrovoļskis, ko sagatavoja skolotāja Velta Kadak-
ovska. Marta novada konkursā ieguva 1. vietu, bet 
Rinalds 2.vietu. 2. - 3. klašu grupā piedalījās Eglaines 
pamatskolas skolēni: 2. klase - Madara Dokāne, Aivi-
ta Šolina un Matīss Leons, sagatavoja skolotāja Iveta 
Birkova, 3. klase - Daira Ikstena, sagatavoja skolotā-
ja Iveta Useniece. Rugāju novada vidusskolas skolēni:  
2. klase - Gerda Sietniece, Patrīcija Apšeniece, Raitis 
Kontovs,  sagatavoja skolotāja Astrīda Circene, 3.klase 
- Marta Felicita Sņegova, sagatavoja skolotāja Ilze Do-
brovoļska. Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva Aivita Šo-
lina, 2. vietu- Patrīcija Apšeniece, 3. vietu- Madara 
Dokāne un Raitis Kontovs.
          4.-6.klašu grupā no Eglaines pamatskolas piedalī-
jās 4. klases skolnieks Osvalds Tūmiņš, sagatavoja 
skolotāja Anna Stērniniece,  no Rugāju novada vi-
dusskolas 4. klases Krista Arule, Elvita Rizena, Egija 
Muižniece, sagatavoja skolotāja Agita Kukurāne, no 5. 
klases Endija Garā, Meldra Pērkone, Meldra Nazarova, 
sagatavoja skolotāja Evija Konivale, no 6.klases An-
nija Stērniece, Gabriela Laila Aleksejeva, sagatavoja 
skolotāja Sanita Ciukora. Šajā klašu grupā 1. vietu 
ieguva Egija Muižniece un Gabriela Laila Alekse-
jeva, 2. vietu- Osvalds Tūmiņš un Krista Arule, 3. 
vietu - Meldra Nazarova.
        7. - 9. klašu grupā no Eglaines pamatskolas piedalī-
jās 7.klases skolniece Elīna Burka, 8. klases skolnieks 
Edijs Krivišs, 9. klases skolnieces Amanda Tutiņa un 
Agnese Ikstena, šos skolēnus sagatavoja skolotāja 
Rasma Zuša. No Rugāju novada vidusskolas 7. klases 
piedalījās Valters Šmagris, sagatavoja skolotāja Sanita 
Ciukora, 8. klases - Rēzija Puško, 9. klases skolnieces

Amanda Kočāne, Astra Smirnova, Eva Spriņģe, 
sagatavoja skolotāja Evija Konivale. Šajā klašu 
grupā 1.vietu ieguva Agnese Ikstena, 2. vietu – 
Edijs Krivišs, 3. vietu - Rēzija Puško.
             Visi novada skatuves runas konkursa dalīb-
nieki saņēma Rugāju novada Izglītības pārvaldes 
diplomus un pārsteiguma balvas. Pateicības rak-
stus par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus no-
vada skatuves runas konkursam,  saņēma arī visi 
skolotāji.
   Savukārt 19. februārī Balvos norisinājās starp-
novadu skatuves runas konkurss, uz kuru devās 
skolēni gan no Eglaines pamatskolas, gan Rugāju 
novada vidusskolas. Šajā konkursā skolēni  sevi 
parādīja ļoti labi un mājās pārbrauca ar iegūtām 
godalgotām vietām un diplomiem.
2. - 3. klašu grupā 2. vietu ieguva  Aivita Šolina,  
3. vietu – Madara Dokāne.
4.-6. klašu grupā 2. vietu ieguva Osvalds  
Tūmiņš, 3. vietu- Gabriela Laila Aleksejeva.
7. - 9. klašu grupā 1. vietu ieguva Rēzija Puško,  
2.vietu- Agnese Ikstena, 3. vietu - Edijs 
Krivišs. 10. - 12. klašu grupā 1. vietu ieguva  
Lauma Circene .
      Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja 
skolēniem sagatavoties skatuves runas konkur-
sam, paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bēr-
nus, gan palīdzot meklēt atbilstošus daiļdarbu 
tekstus, gan līdzi jūtot konkursa norisē.

Teksts: Evija Konivale
Foto: Līga Kravale

         Rugāju novada domes Izglītības pārvalde 
sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolas Val-
odu un Mākslas metodiskā komisiju 5.februārī 
organizēja novada skatuves runas konkursu. 
Skatuves runas konkursa mērķis bija novērtēt 
dalībnieku skatuves runas iemaņas.
       Skatuves runas konkursā skolēnu runas pr-
asmes vērtēja Rugāju novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Biruta Berkolde,  Rugāju novada Eg-
laines pamatskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Rasma Zuša, Rugāju novada vidussko-
las latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga 
Garā, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas 
skolotāja un logopēde Astrīda Circene, Rugāju 
Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja Līga 
Kravale.
            Skatuves runas konkursā piedalījās 28 dze-
jas un prozas runātāji no Eglaines pamatskolas un 
Rugāju novada vidusskolas. Savai skatuves runai 
skolēni bija izvēlējušies skaistu dzeju un prozu, 
izmantojot  I.Ziedoņa, O.Vācieša, L.Apšenieces, 
Raiņa, Aspazijas un citu autoru daiļradi.
        Žūrijai skatuves runātāji bija jānovērtē at-
bilstoši Valsts izglītības satura centra noteikta-
jiem vērtēšanas kritērijiem, kuros noteikts, ka 
jāvērtē repertuāra atbilstība runātājam, izteiksme, 
balss intonācija, skaidra dikcija un artikulācija, 
kontakts ar klausītāju, attieksme pret dzejoli un 
klausītāju, literārā darba apjoms.  Skolēni tika 
vērtēti 4 vecuma grupās.
        1. klases grupā piedalījās divi Rugāju novada 
vdusskolas skolēni: Marta Kočāne un Rinalds

Skatuves runas konkursa dalībnieki 2.-3.klašu grupā Skatuves runas konkursa dalībnieki 7.-9.klašu grupā

Pašvaldības budžets 2016.gadam
Jaunumi sociālajos jautājumos Sabiedriskā apspriešana novadā

Aktuāla informācija iedzīvotājiem
Skolēni pielaiko profesijas
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      Labdien, februārī!

    Tiekamies ar avīzītes starpniecību otro 
reizi šajā gadā. Aizvadītā mēneša laikā 
ievēlēts cits Ministru prezidents, izveidots 
jauns ministru sastāvs. Skatīsimies, un laiks 
rādīs, kā veiksies kopējie darbi, kas ierakstī-
ti jaunizveidotajā Valdības deklarācijā.
   Gads iesācies ar daudziem darbiem. 
Februāra sākumā  novadā vienbalsīgi tika 

pieņemts šī gada budžets. 
Tāpat kā iepriekšējos ga-
dos, ļoti sīki tika izskatītas  
iestāžu iesniegtās tāmes, lai 
varētu pilnvērtīgi nodrošināt 
darbu gada garumā.
       Kopumā novada prio-
ritātes neesam izmainījuši, arī 
šogad lielāko budžeta izde-
vumu daļu atvēlēsim izglītī-
bai, pēc tam seko sociālā 
aizsardzība, saimnieciskā 
darbība, vadības dienesti, tad 
seko kultūra, ekonomiskā 
darbība, sabiedriskā kārtība, 
vides aizsardzība, veselība.
     Ieņēmumu struktūrā 
lielāko ieņēmumu  daļu 
saņemsim no transfertiem, 
tad seko iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa ieņēmumi, ne-
kustamā īpašuma nodoklis, 
maksas pakalpojumi, neno-
dokļu ieņēmumi. Tā kā ga-
tavojamies piedalīties LAD 
un VARAM programmās, 
konkrēti projektiem ceļu at-
jaunošanā, infrastruktūras 
sakārtošanā uzņēmējiem, 
izdevumi jāparedz tehnisko 
projektu  sagatavošanai. Ir 

ieplānoti darbi Rugāju un Lazdukalna 
pagastos, lai attīstība būtu vienmērīga 
visā novadā.
      Ziemas laiks ir brīvāks, lai 
padziļinātu zināšanas un pilnveido-
tu sevi. Ir piedāvāti izglītojošie sem-
ināri iedzīvotājiem, atbalstām tos un 
jau februāra sākumā notiks tikšanās 
ar “Silava” speciālistiem, kas sniegs 
informāciju par mežu, medību lietām, 
Āfrikas cūku mēri. Arī šogad esam 
atsaukušies piedāvājumiem no valsts 
iestādēm, no VID, kas sniegs informāc-
iju par jaunāko likumdošanā. 
       Novada vadību ir uzrunājusi 
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksam-
niecības pārvaldes vadība par iespēju, 
lai visi novada iedzīvotāji varētu 
pieteikties uz elektroniskajiem platību 
maksājumiem, (EPS), kas šogad ir kā 
obligāta prasība  iesnieguma iesniegša-
nai Lauku atbalsta dienestā. Esam gat-
avi palīdzēt, tikai Jums pašiem ir jāiz-
rāda iniciatīva. Un būtu lūgums, sākt 
par to domāt laicīgi, jo platībmaksāju-
ma aizpildīšana elektroniski prasa il-
gāku laiku, nekā to var izdarīt, zīmējot 
karti papīra formātā. Varat droši griez-
ties gan domē, gan Lazdukalna pa-
gasta pārvaldē, pie klientu kalpošanas 
speciālistiem, kas sniegs konsultācijas.

Abās vietās ir nodrošinājums ar da-
tortehniku, lai pilnvērtīgi varētu strādāt. 
Zemju kartes varēs aizpildīt arī visās 
novada bibliotekās. Tāpat varēs saņemt 
konsultācijas par iedzīvotāju ienākuma 
deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu 
pie novada speciālistiem.
        Ir saņemta informācija, ka šajā 
pavasarī varētu atsākties LEADER pro-
jekti. Tā ir laba iespēja, ja ir mērķis, lai 
piepildītu kādu savu vēlmi, izmantojot 
projektā pieejamo finansējumu. Seko-
jiet līdzi informācijai, kas parādīsies 
mājas lapā un presē.
        Dienas pastiepušās garākas, saule 
mūs lutina vairāk, tas nekas, ka daudz 
raižu un neērtību sagādā šķīdonis, kas 
bojā ceļus, bet tas nemazina prieku, ka 
tuvojas pavasaris, un pēc mēneša kār-
sim šūpoles, lai šūpotos augstu pre-
tim saulei! Lai piepildīta, notikumiem 
bagāta ik diena, un tiksimies martā, kad 
pūpoli zied!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI
Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi
Apstiprināja maksimālās mēneša nobraukuma normas Rugāju novada 
pašvaldības transportlīdzekļiem 2016. gadā.

Apstiprināja Rugāju novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2016 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēto redakciju.

Pieņēma saistošo noteikumu Nr.3/2016 projektu „Par Rugāju novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu”

Nolēma atcelt Rugāju novada domes 2015. gada 17. septembra lēmumu Nr.153 
„Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu” (protokols Nr.11, 6.§) daļā par 
satiksmes ierobežojumiem no 2016. gada 15. marta līdz 2016. gada 10. maijam 
transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.  

Nolēma noteikt satiksmes ierobežojumus no 2016. gada 12. februāra līdz 2016. 
gada 30. aprīlim transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas pa 
Rugāju novada pašvaldības autoceļiem:

Rugāju novada domes 2016.gada 18.februāra sēdē pieņemtie 
lēmumi

Apstiprināja aktualizēto Rugāju attīstības programmas 2013.–2019.gadam 
Rīcības plānu un Investīciju plānu 2016.–2019.gadam.

Nolēma mainīt iestādes nosaukumu no „Lauku un uzņēmējdarbības centrs” 
uz „Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs” un apsti-
prināt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra nolikumu.

Atsavināja nekustamo īpašumu „Ruņģīši” ar kadastra apzīmējumu 3864 010 
0205 – 3 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par labu 
E. R., personas kods [..]. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ruņģīši” nosacīto 
cenu EUR 3 495,57 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 57 cen-
ti).

Nolēma atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Laiks nākt ar 
jaunām idejām!” iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, 
projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ietvaros.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Pulksteņi” ar ka-
dastra numuru 3864 010 0054 – 6.73 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.

Nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašu-
mam „Medulāji”, kadastra numurs 3874 004 0173 ar kopējo platību 29.0 ha.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības 
pārvaldes informatīvie pasākumi 

Lauksaimnieku (klientu mācības)
2016.gada 22.martā  plkst.11.00
Rugāju Tautas nama zālē (Kurmenes 87, Rugāji)

1. Informācija par 2016.gada pieteikšanos uz platību maksājumiem;
2. Informācija par aktuālajiem jautājumiem LAD;
3. Atbildes uz jautājumiem. 

Darbinieku konsultācijas par Platību maksājumu pieprasījumu aizpildīšanu
2016.gada 14.aprīlī, no plkst. 9.00 – 16.30
Rugāju novada domē, Lazdukalna pagasta pārvaldē

Konsultācijas  par EPS līgumu slēgšanu, pieteikumu aizpildīšanu:  
Rugāju novada pašvaldības lauku attīstības speciāliste Velta Leone, 
tālr. 28398550 

1. Beņislava - Blāzma 
2. Liepari - Liepnīte 
3. Primenes - Cirtums 
4. Silaines gateris - Liepnīte 
5. Liepnīte - Patmalnieki 
6. Gariesili - Drudži 
7. Silenieki - Skubinova 
8. Tilžas ceļš - Grūznis 
9. Liepnīte - Klitončiki
10. Rugāji - Tikaiņi
11. Kraukļeva – Mežniecības ceļš

11. Kraukļeva – Mežniecības ceļš
12. Klānu ceļš
13. Rūbāni – Fabriki
14. Pelnupe – Osa
15. Dubļukalns – Biškāni
16. Zeltiņi – Ilganči – Medņi 
17. Cūkusala – Karjers – Čušli
18. Upatnieki – Vēzis 
19. Vīkšni - Silinieki

Tālrunis informācijai: Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Ločmelis 
27808286; Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece Dzidra Šmagre 26382209.
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2016. gada 11. februāra lēmumu Nr.21

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

21.01.2016.                                                                                                                                                                                                         Nr.2/2016
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
 jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 

7.panta sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 
24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu; 

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1pantu;

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk - palīdzība), palīdzības reģistrus, kārtību 
kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūciju, kura sniedz palīdzību un pieņem 
lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Noteikumi attiecas uz Rugāju novada administratīvajā teritorijā reģistrētām (deklarētām) fiziskām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
bijusi deklarēta Rugāju novada administratīvajā teritorijā. 
3. Palīdzību sniedz Rugāju novada domes Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests). Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rugāju novada domē, Admin-
istratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Rugāju novada domes priekšsēdētājas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai
4. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz izziņu par maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statusa piešķiršanu, ja tās ir trūcīgas vai maznodrošinātas un Sociālā dienesta rīcībā nav šādu ziņu.
5. Persona tiek izslēgta no attiecīgās palīdzības reģistra, ja ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai palīdzības saņemšanai. Ja zuduši ap-
stākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai reģistrā, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņojot Sociālajam dienestam.
6. Lēmumu par iedzīvotāju reģistrēšanu palīdzības reģistros un izslēgšanu no tiem, kā arī palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem Sociālais 
dienests, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un šos saistošos noteikumus.

III. Palīdzības veidi
7. Rugāju novada pašvaldībā ir šādi palīdzības reģistri un pašvaldība sniedz šāda veida palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:
7.1. pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana;
7.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
7.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
7.4. palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
7.5. pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa 
pabalsts); 
7.6. dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
7.7. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

3.1. Pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana
8. Sociālais dienests atzīst personas par tiesīgām saņemt palīdzību - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana un reģistrē tās šādos reģistros:
1. reģistrā - personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumā” 13.pantam;
2. reģistrā - personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumā” 14.pantam;
3. reģistrā - personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumā” 15.pantam.
9. Dzīvojamās telpas tiek piedāvātas atbilstoši likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” noteiktajai kārtībai. Katra reģistra ietvaros dzīvojamo telpu 
piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.

3.2. Sociālā dzīvokļa izīrēšana
10. Personu loku, kas ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā Rugāju novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot sociālos 
dzīvokļus, nosaka Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta saistošie noteikumi Nr.4/2010 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju novadā”.

3.3. Nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu
11. Ar pagaidu dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras cietušas stihiskas nelaimes vai terorakta rezultātā.
12. Ar pagaidu dzīvojamo telpu nodrošina līdz personas patstāvīgās dzīvojamās mājas remonta pabeigšanai, bet ne ilgāk par gadu vai līdz brīdim, kad tiek pieņemts 
lēmums par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu.

3.4. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
13. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvojamo telpu, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri vai komunālajiem pakalpojumiem un nav 
noslēgusi atsevišķu vienošanos par parāda dzēšanu vai nepilda vienošanās nosacījumus.
14. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt visi pilngadīgie ģimenes locekļi, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Rugāju novada 
domei iesniegumu.
15. Dzīvojamo telpu apmaiņu personai piedāvā, nosūtot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā norāda piedāvātās dzīvojamās telpas adresi un dienu, kad persona var 
iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. 
16. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu persona sniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc dienas, kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo 
telpu. Ja persona no piedāvājuma rakstiski atteikusies vai nav sniegusi pašvaldībai atbildi, šī persona reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.

3.5. Dzīvokļa pabalsts
17. Pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, tiek piešķirts trūcīgām personām 
un maznodrošinātiem I grupas invalīdiem un pensionāriem, kuriem nav apgādnieku:
ne vairāk kā EUR 50.00 apmērā gadā kurināmā iegādei vai īres maksas, vai maksas par ūdeni un kanalizāciju segšanai. 
18. Pabalsts tiek piešķirts balstoties uz iesniegtajiem maksājumus pamatojošiem dokumentiem.

3.6. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
19. Pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanas un izmak-
sas kārtību Rugāju novada pašvaldībā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aiz-
bildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai nosaka Rugāju novada domes 2015. gada 17. decembra saistošie noteikumi 
Nr.6/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
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3.7. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

20. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts EUR 50.00 apmērā gadā.
21. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek izmaksāts atbilstoši postījumu apmēram, bet ne vairāk kā EUR 200.00 stihiskas 
nelaimes gadījumā, balstoties uz maksājumus pamatojošiem dokumentiem.

Domes priekšsēdētāja  S. Kapteine

Saistošo noteikumu Nr.2/2016
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiski neietekmē.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta 
otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta 
pirmo daļu; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1pantu.
Šie saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā, palīdzības reģistrus, tajos reģistrējamās perso-
nas un kārtību, kādā tās reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, 
palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūciju, kura sniedz palīdzību 
un pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ļaus sakārtot jautājumus, kas saistīti ar 
uzņemšanu dzīvokļu rindā un pašvaldībai piederošo dzīvokļu piešķiršanu un maiņu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu trūcīgu personu izdevumus, kas 
saistīti ar dzīvojamo telpu, kā arī noteiktu citus pabalstu dzīvokļa jautājumā ap-
mērus.
Ne vairāk kā EUR 5880 gadā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes 

2016. gada 18. februāra lēmumu Nr.24

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

21.01.2016.                                                                                                                                                                                                                               Nr.1/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta 4. daļu; likuma „Par palīdzību

 dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu; Ministru
 kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299. „Noteikumi par

 ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; Ministru kabineta 17.06.2009.

 noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 15.punktu;Ministru kabineta 19.12.2006. 

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus 
grozījumus:

1. svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus „Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr. 857. „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu”.
1. svītrot 1.punktā vārdus „par pabalstiem”.
2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām 
un citām ģimenēm (personām), kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas to saņemt, lai ap¬mierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.”
3. svītrot 3.1. punktu.
4. papildināt 5.punktu aiz vārda „dokumentu” ar vārdiem „un iesniedz sociālā dienesta pieprasītos dokumentus.”
5. aizstāt 7.punktā vārdu „informācijā” ar vārdu „lēmumā”.
6. izteikt 13.2.punktu sekojošā redakcijā:
„13.2. ēka vai tās daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem ar kuru kopā dzīvo iesniedzējs, kā arī zeme zem ēkas un nekustamais īpašums 
(zeme, mežs), ja visu īpašumu kopējā kadastrālā vērtība kopā nepārsniedz EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro);”
7. svītrot 14.1.punktā vārdus „un kura ir gatava līdz¬darboties savas sociālās situācijas uzlabošanā”.
8. svītrot 14.4.punktu.
9. svītrot 15.punktu.
10. svītrot 15.1 punktu
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11. aizstāt 16.2.punktā skaitli „145” ar skaitli „150”.
12. svītrot 16.3.punktā vārdus „un dokuments, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu (ja tāds ir)”.
13. svītrot 19.2.2.punktu.
14.izteikt 25.punktu sekojošā redakcijā:
„25. Rugāju novada domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

Domes priekšsēdētāja  Sandra Kapteine

Saistošo noteikumu Nr.1/2016 Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” paskaidrojuma raksts

1. Īss projekta satura izklāsts.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi precizē 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” no-
teikto sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību.

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktā ir 
noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka kustamo un nekustamos 
īpašumu, kuru neņem vērā novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam. Līdz ar to pašvaldības saistošajos noteikumos 
nepieciešams iekļaut šādas normas. Šobrīd spēkā esošajā redakcijā nekustamais 
īpašums ir aprakstīts pārāk nekonkrēti.
Ir nepieciešams svītrot atsevišķas saistošo noteikumu normas, jo tajās atrunātā 
kārtība ir minēta augstāka ranga normatīvajos aktos (Ministru kabineta noteiku-
mos), tāpat atsevišķas normas nepieciešmas svītrot, jo tiks izdoti jauni saistošie 
noteikumi, kas regulēs kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā, kā arī ir pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka palīdzības 
sniegšanu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

Ņemot vērā, ka grozījumos ir paredzēta sgalvenokārt redakcionālas izmaiņas, tad 
ietekme uz pašvaldības budžetu nav būtiska.

Būtiski neietekmē.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Gada ienākumu deklarāciju par 2015. 
gadu var sākt sniegt no šī gada 1.marta

        Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, 
ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākum-
iem jāiesniedz VID no 2016. gada 1. marta. Tieši tādēļ tā šobrīd 
vēl nav pieejama VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). 
Arī papīra formātā Gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadu 
aicinām iesniegt, sākot ar 2016. gada 1.martu, jo tikai tad VID 
rīcībā būs visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju informāci-
ja.  Tā nepieciešama, lai VID varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās 
deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārmaksas summu.
       VID aicina ievērot likumā noteikto deklarācijas iesniegšanas 
termiņu arī tādēļ, ka arī tām deklarācijām, kuras tiks iesniegtas pirms 
2016. gada 1. marta, trīs mēnešu nodokļa atmaksas termiņš tiks 
rēķināts no 2016. gada 1. marta
            VID atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic saimnie-
cisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un 
zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu 
obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS, no 2016. 
gada 1. marta līdz 1.jūnijam (ieskaitot).
          VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā 
gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 2016. gada 1. marta līdz 
1.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
   - veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma 
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 - guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras 
bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama 
kuģa);
 - guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. 
gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās 

mantas pārdošanas);
 - guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 
10% nodokļa likmi (piemēram, ienāku-
mu no dividendēm, ienākumu no augoša 
meža vai kokmateriālu pārdošanas), un 
no kuriem nodoklis nav ieturēts ienāku-
ma izmaksas vietā;
 - guvuši citus ar nodokli apliekamus 
ienākumus, no kuriem izmaksas vietā 
nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no-

fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas 
ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

     Jautājumu un neskaidrību gadījumā ai-
cinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu 
un muitas informatīvo tālruni 67120000, kon-
sultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas 
centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rak-
stiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu 
VID”.

        Turpinot pilnveidot klientu ap-
kalpošanu un veicināt VID elekt-
ronisko pakalpojumu izmantošanu, 
sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas 
pašvaldībām uzsāk Valsts ieņēmumu 
dienesta (turpmāk – VID) “e-busiņš”.
          VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs 
iesniegt Gada ienākumu deklarāciju 
gan tiem nodokļu maksātājiem, kur-
iem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri 
vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgū-
tu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par izglītību, ārstniecību, ie-
maksām pensiju fondos u.c. attaisno-
tajiem izdevumiem. Vēršam uzmanī-
bu, ka dokumenti papīra formātā 
“E-busiņā” netiks pieņemti!
        Lai “E-busiņā” varētu elektroni-
ski iesniegt Gada ienākumu deklarāc-
iju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt 

līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi 
vai eID karti), internetbankas kodu karti 
un attaisnojuma dokumentus (maksājumi 
par izglītību, medicīnas un zobārstniecības 
pakalpojumiem), kas skenētā veidā būs 
jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To 
būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo tas ir 
aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu, 
eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
           Ja persona nav internetbankas 
lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja iegūt 
lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pies-
lēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos 
VID e-pakalpojumus.

Sekojiet līdzi informācijai un izmantojiet 
VID “e-busiņa“ pakalpojumus arī Rugāju 
novadā!

Tūrē pa Latvijas pašvaldībām VID “e-busiņš“

“Kurmenīte“  2016.gada februāris
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Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības 2016.gada budžets

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

     Pēdējos gados, tāpat kā daudzās Latvijas 
pašvaldībās, arī Rugāju novadā ir negatīvs iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums un mirstība pārsniedz dzimstī-
bu. Rugāju novadā uz 01.01.2016. savu dzīves vietu 
ir deklarējuši 2 406 iedzīvotāji, tai skaitā Rugāju no-
vadā – 1458, Lazdukalna pagastā – 948.  Salīdzinot ar 
2015.gadu, iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies 
par 46. Darba vietu trūkums novada teritorijā ir viens 
no faktoriem, kas veicina iedzīvotāju aizplūšanu uz 
pilsētām un ārvalstīm.
          No visas kopplatības lauksaimniecībā izman-
tojamā zeme aizņem 16186,4 ha jeb 31,56% , meži 
- 25603,3 ha jeb 49,92 %, purvs - 4402 ,6 ha jeb 

8,58 %, krūmāji - 2155,4 ha jeb 4,2 %. Pārējie 
zemes lietošanas veidi aizņem aptuveni vienādu 
platību un to īpatsvars svārstās no 0,7 % līdz 2,2 
%.
        Novada galvenās uzņēmējdarbības noza-
res ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, kravu 
pārvadājumi un tūrisms. Tradicionālās lauk-
saimniecības nozares ir piena, gaļas lopkopība 
un graudkopība. Attīstītas zemnieku un piemā-
jas saimniecības. Šobrīd novada teritorijā, pār-
strādājot kokmateriālu, darbojas kokzāģētavas. 
Novadā ir 7 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kultūrvēstures un dabas objekti, atpūtas vietas, 
apskates saimniecības. 
         Viens no pašvaldības darbības virzieniem

ir attīstīt uzņēmējdarbības vidi novadā, sekmējot 
jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos. Investori-
em tiek piedāvāts pašvaldības atbalsts, tās kompe-
tences ietvaros, novada investīciju projektiem un to 
turpmākai attīstībai. Rugāju pašvaldība potenciāla-
jiem investoriem piedāvā investīciju teritorijas no-
teiktai darbības nozarei. 
      Vairāku gadu garumā ir veikti pašvaldības ter-
itorijas dzīves vides kvalitātes uzlabojumi: piesa-
istot investīciju projektu finanšu līdzekļus, reno-
vētas novada iestāžu ēkas un uzceltas jaunas ēkas, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, pašvaldības budžeta finanšu iespēju 
robežās tie sakārtota pašvaldības ceļu infrastruk-
tūra. 

Pašvaldības budžeta prioritātes

         Rugāju novada pašvaldības attīstības program-
mā 2013.-2019.gadam ir noteikti novada attīstības 
stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, vidē-
ja termiņa prioritātes un rīcības virzieni šo mērķu 
sasniegšanai. 2015.gada decembrī tika apstiprināts 
īstenošanas uzraudzības pārskats par Rugāju novada 
attīstības programmas 2013.-2015. gadā.
        2016.gada sākumā  tiek aktualizēts Rugāju no-
vada rīcības plāns 2016.-2019.gadam, lai papildinātu 

plānu ar aktualizētām rīcībām un pasākumiem.              
           Rugāju novada pašvaldības attīstības pro-
grammā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes ir:

  1. Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība;
  2. Izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes  
      un sociālie pakalpojumu attīstība;
  3. Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

2016.gada budžeta prioritātes:
1) Saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un spor-
ta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;

2) Saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai 
sabiedrības daļai, kā arī  brīvprātīgās iniciatīvas
iniciatīvas pabalstus no  pašvaldības budžeta;
3) Nodrošināt sociālās aprūpes un primārās ve-
selības aprūpes pakalpojumus;
4) Veikt uzlabojumus pašvaldības ceļu infrastruk-
tūrā. 
          Kā viens no 2016.gada uzdevumiem ir saga-
tavot tehnisko dokumentāciju dalībai projektos, lai 
turpinātu attīstīt un sakārtot novada infrastruktūru 
2017.-2019.gadā, gan veicinātu uzņēmējdarbības 
vides attīstību. 

2016.gada pamatbudžeta raksturojums

          Rugāju novada pašvaldības budžets ir dokuments, 
kas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes pār-
skata gadā, pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, 
ko var novirzīt konkrētiem pasākumiem.

         Rugāju novada pašvaldības 2016.gada 
budžets izstrādāts, ievērojot likumus „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par 
budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budže-
tu 2016.gadam” un citos normatīvajos aktos 
paredzētās prasības.

      Pašvaldības budžets ir pašvaldības darbības 
finansiālais pamats, kas ir svarīgākais instru-
ments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 
sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgter-
miņa attīstībai. 

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

           Kā galvenais ienākumu avots pašvaldības 
budžetā ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa 604 764 euro un pašvaldību finanšu izlīdz-
ināšanas fonda  dotācija - 731 989 euro.
         Nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā saimnie-
ciskā gada ieņēmumi, iepriekšējo gadu parādi un arī 
nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nek-
ustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženier-
būvēm un mājokļiem plānoti 170 462 euro apmērā.
          Salīdzinājumā ar 2015.gadu, pieaugums par 
119 105 euro, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pieaugums 12 825 euro, pašvaldību finanšu izlīdz-
ināšanas fonda  dotācijas – 98 513 euro, nekustamā 
īpašuma nodokļa kārtēja gada  ieņēmumu  – 7 767 
euro. Kā viens būtiskākajiem ieņēmumiem 

pašvaldības pamatbudžetā  ir valsts budžeta 
transferti noteiktiem mērķiem, kā mērķdotāci-
jas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk 
tekstā – VSAOI) 8 mēnešiem, Rugāju spor-
ta centra treneru darba samaksai un VSAOI, 
dotācija 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanas 
izdevumiem, finansējumi mācību literatūras un 
mācību līdzekļu iegādei, programmas “Skolas 
auglis” īstenošanai, dotācija sociālās aprūpes 
centra “Rugāji” klienta uzturēšanas izdevum-
iem, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā un Sociā-
lajā dienestā, finansējums pašvaldības veselības 
aprūpes iestādēm, finansējums atalgotajiem 
pagaidu sabiedriskajiem darbiem, mērķdotāci-
ja pašvaldības māksliniecisko kolektīvu darba 

samaksai un VSAOI dotācija vienoto valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas centru uzturēša-
nai, kopā ieņēmumi sastāda no valsts budžeta trans-
fertiem 1 176 010 euro.
     Pašvaldību budžetu transferti par izglītības pa-
kalpojumu sniegšanu plānoti 29 000 euro  apmērā.
      Maksas pakalpojumi citi pašu ieņēmumi (ieņē-
mumi par telpu un zemes nomu, maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, ieņēmumi no 
biļešu realizācijas, ieņēmumi no komunālajiem pa-
kalpojumiem u.c.)  plānoti 105 579 euro apmērā.
       Pārējie nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldī-
bu nodevas, soda naudas un ieņēmumi no zemes 
īpašuma pārdošanas)  plānoti 40 450 euro apmērā.
      Kopā 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti 2 126 265 euro apjomā. Naudas līdzekļu 
atlikums uz gada sākumu bija 33  386  euro.

       Procentuālajā sadalījumā vislielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos 
ir transfertiem – 57 %. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda  28 
%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 8%, maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi- 5%, savukārt nenodokļu ieņēmumi – 2 %.

Plānoto 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%) Plānoto 2016.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

       Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai – 47 %. Attiecīgi pārējie 
izdevumi sastāda: vispārējiem valdības dienesti - 12 %, sabiedriskā kārtība un 
drošība 1 %, ekonomiskā darbība 3 %, vides aizsardzība – 1 %, teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošana - 12 %, veselība  - 1%, atpūta, kultūra un reliģija – 
8 %, sociālā aizsardzība – 15%. 
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Plānotie pamatbudžeta 

izdevumi 2016.gadā
       Pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumu daļa sastādīta, izvērtējot katras 
pašvaldības institūcijas (iestādes, struk-
tūrvienības un nodaļas) budžeta pie-
prasījumu, kā arī ņemot vērā 2016.gada 
prognozētos ieņēmumus. 
      2016.gada pamatbudžeta izdevumi 
plānoti  2 038 533 euro apjomā. 

Vispārējie valdības dienesti

     Izdevumi vispārējiem valdības die-
nestiem paredzēti 250 463 euro apmērā, 
kur ir ietverti izdevumi administrācijai 
un Lazdukalna pagasta pārvaldei, bie-
dru naudu maksām Latvijas Pašvaldī-
bu savienībai, Balvu rajona partnerībai, 
Eiroreģionam „Pleskava, Livonija”, 
Latgales reģiona attīstības aģentūrai, 
aizdevumu procentu nomaksai, kā arī 
izdevumiem neparedzētiem gadījumi-
em. Kopš 2015.gada 1.oktobra Rugā-
ju un Benislavas ciemos ir pieejami 
valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centru pakalpojumi, kuru 
izdevumi plānoti 9 600 euro.

Sabiedriskā kārtība un drošība

      Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai paredzēti 22 176 euro apmērā. 
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju 
veikšanu, tiek nodrošināts finansējums 
pašvaldības policijai – 11 743 euro, 
dzimtsarakstu nodaļai – 10 433 euro.  
2016.gadā plānots uzstādīt papildus 
novērošanas kameras novada teritorijā.

Ekonomiskā darbība

       Izdevumi ekonomiskajai darbībai 
sastāda 67 712 euro. Arī 2016.gadā pa-
gaidu algotajos sabiedriskajos darbos 
plānots nodarbināt novada 20 bezdarb-
niekus mēnesī un izdevumiem plānotie 
līdzekļi – 36 129 euro.
   Pašvaldības funkciju veikšanai 
būvniecības jomā,  būvvaldei plānotie 
izdevumi – 7 935 euro, Lauku un 
uzņēmējdarbības atbalsta centram –
11 323 euro, lauksaimniecības noza-
ru atbalsta pasākumiem  – 4 385 euro.  
Tā kā Latvijas Lauku un konsultāciju 
un izglītības centrs no 2016. gada ne-
nodrošina lauku attīstības speciālistu, 
pašvaldība nodrošinās šos pakalpojumus 
no saviem līdzekļiem, lai sniegtu atbals-
tu novada lauksaimniekiem.
       Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie 
pasākumi (informatīvā pašvaldības izde-
vuma „Kurmenīte” izdošana un izplatīša-
na – 2 431 euro.
      Jau otro gadu plānoti izdevumi no-
darbinātības pasākumiem vasaras brīv-
laikā –piedāvājot darbu divas nedēļas 20 
novada skolēniem teritorijas labiekār-
tošanas darbos.
     Ziemeļlatgales pašvaldību sadar-
bības rezultātā 2016.gadā novadā tiks 
izveidots velomaršruts. Lai nodrošinātu 
lauku uzņēmēju atbalstu un veicinātu 
mājražošanas attīstību,  tiks rīkoti infor-
matīvie semināri, informatīvo bukletu 

sagatavošana un izdošana, pieredzes 
apmaiņas braucieni pie citu novadu 
uzņēmējiem, kā arī daļai lauksaimnie-
ku tiks piedāvāta iespēja apgūt dator-
prasmes.

      Vislielākais pamatbudžeta izde-
vumu īpatsvars sastāda izglītībai, t.i. 
966 325 euro. Eglaines pamatskolai 
–259 264 euro, Rugāju novada vi-
dusskolai  468 712  euro. Rugāju 
sporta centram - izdevumi plāno-
ti  70 252  euro apmērā. Eglaines 
pamatskolai un Rugāju novada vi-
dusskolai tiek paredzēti pašvaldības 
līdzekļi mācību telpu remontam. 
Pašvaldība nodrošina finansējumu 
mācību līdzekļu un aprīkojuma no-
drošināšanai.
      Tāpat ievērojama summa tiek 
atvēlēta skolēnu pārvadājumu no-
drošināšanai un transporta izdevumu 
kompensācijai skolēniem –55 367 
euro, jo tiek nodrošināta skolēnu 
nokļūšana no dzīvesvietas uz skolu 
un atpakaļ,  uz  mācību priekšme-
tu olimpiādēm, sporta centra ko-
mandu un sportistu nokļūšanai uz 
sacensībām un skolēnu dalībai ār-
pusskolas aktivitātēs. Paredzēts 
arī pašvaldības finansējums trans-
porta izdevumiem skolēnu mācību 
ekskursijām, saskaņā ar izglītības 
iestāžu iesniegto plānu.
             Kā katru gadu līdzekļi paredzēti 
arī  skolēnu apbalvošanai par sasnie-
gumiem mācību olimpiādēs, konkur-
sos un sacensībās, plānojot līdzekļus  
4000 euro apmērā.
      2016.gadā tiek plānoti līdzekļi 
samaksai Balvu peldbaseinam, lai 
nodrošinātu Rugāju novada izglīto-
jamo  peldētprasmju apgūšanu.
        Jaunieši var darboties jauniešu 
iniciatīvu-interešu centros Rugājos 
un Skujetniekos, paredzot finansē-
jumu centra uzturēšanai attiecīgi 27 
238 euro.
      Savstarpējiem norēķiniem ar 
citām pašvaldībām plānoti izdevumi 
– 52 000 euro. 
         Lai celtu pedagogu  kvali-
fikāciju, Rugāju novada vidusskolas 
pedagogi piedalās starptautiskajā 
Erasmus + programmas mobilitātes 
projektā “Veiksmīgs, radošs un mo-
tivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās 
motivācijas veicinātājs”, iepazīstot 
citu valstu pieredzi izglītības jomā. 

Bāriņtiesai plānotie izdevumi 32 
697 euro. Arī 2016.gadā iedzīvotā-
jiem ir iespēja izmanot veļas 
mazgātuves pakalpojumus Rugā-
jos, trūcīgajām un maznodrošināta-
jām personām pakalpojuma maksu 
daļēji sedz pašvaldība. Savukārt 
Lazdukalna sociālo pakalpojumu 
centrā pieejami gan dušas pakalpo-
jumi, gan veļas mazgāšanas pa-
kalpojumi.

Vides aizsardzība

     Vides aizsardzības izdevumi, t.i. 
atkritumu apsaimniekošanai sastāda 
2 800 euro un notekūdeņu apsaimnie-
košanai –13 000 euro.

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

     Komunālajai saimniecības uz-
turēšanas izdevumi 195 349 euro. 
Ūdensapgādes pakalpojumu no-
drošināšanai paredzēti -  9 000 
euro.  Saimnieciskā nodaļa turpinās 
pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 
remontus, lai pilnveidotu dzīvojamā 
fonda piedāvājumu,  Plānošanas nod-
aļas izdevumi 36 136 euro, ievēro-
jamu daļu līdzekļu atvēlot īpašumu 
sakārtošanai un ierakstīšanai zemes-
grāmatā, kā arī nekustamo īpašumu 
dokumentācijas sagatavošanai atsav-
ināšanai bijušajiem zemju lietotā-
jiem. Lai varētu iesniegt projektus, 
paredzēts finansējums tehniskās do-
kumentācijas izstrādāšanai. 2016.
gadā tiks uzsākts Rugāju novada teri-
torijas plānojuma izstrāde.  

Veselība

Izdevumi veselības aprūpei sastāda 
20 385 euro. Pašvaldība nodrošina 
Lazdukalna feldšeru-veselības punk-
ta izdevumu segšanu – 6 411 euro. 
Skujetnieku feldšeru -  veselības  
punkta izdevumi plānoti 9 705 euro, 
Zobārstniecības kabineta darbības 
nodrošināšanu – 4 269 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija

        Dažāda vecuma iedzīvotājiem 
tiek nodrošinātas daudzveidīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, novirzot 
šim mērķim 161 847 euro. Lai no-
drošinātu bibliotēkas pakalpojumu 
pieejamību, pašvaldība uztur 4 bib-
liotēkas un nodrošina finansējumu 
– Rugāju bibliotēkai –23 449  euro, 
Tikaiņu bibliotēkai – 15 722 euro, 
Lazdukalna bibliotēkai – 10 380 euro 
un Skujetnieku bibliotēkai - 12 088 
euro. 
    Finansējums novada kultūras 
iestādēm un pasākumiem plānots 
83 479 euro apjomā, nodrošinot 
daudzveidīgu kultūras pasākumu 
piedāvājumu un iespējas iesaistīties 
dažādos pašdarbības kolektīvos. 
Rugāju tautas namam un novada 
pasākumu organizēšanai finansējums 
sastāda 56 172 euro, Lazdukalna sai-
eta namam –27 307 euro. Muzeja 
izdevumi plānoti 7 557 euro apmērā.                                                                                                                                          
         Sporta pasākumiem paredzēts fi-
nansējums 5100 euro, lai nodrošinātu 
sporta aktivitāšu (basketbola, hokeja 
u.c.) un sacensību organizēšanu no-
vadā.
                        

Izglītība

Sociālā aizsardzība

      Sociālās aizsardzības izdevumi 
sastāda 293 520 euro, no kuriem 
daļu  izdevumu sastāda sociālie 
pabalsti –72 000 euro. Pašvaldī-
ba iedzīvotājiem nodrošinās ne ti-
kai obligātos pabalstus – garantētā 
minimālā ienākuma pabalstus un 
dzīvokļa pabalstus, bet arī citus pa-
balstus: brīvpusdienas skolēniem, 
pabalstus veselības uzlabošanai, pa-
balstus represētajām personām u.c. 
pabalstus. Saņemot valsts finansēju-
mu, Sociālais dienests organizē asis-
tenta pakalpojumu nodrošināšanu 
invalīdiem.
       Sociālās aprūpes centra izde-
vumi sastāda  142 437 euro, Sociālā 
dienesta – 42 992 euro. Budžetā ie-
plānots finansiāls atbalsts Neredzī-
go biedrības biedrībai– 70 euro. 

Speciālais budžets 
2016.gadam

      Speciālā budžeta ieņēmumi 
plānoti 135 941 euro apmērā, t.sk. 
dabas resursu nodoklis – 1 954 euro 
un mērķdotācijas pašvaldību auto-
ceļu (ielu) fondiem 133 987 euro. 
Izdevumi plānoti 175 569 euro, 
t.sk. vides aizsardzībai –3 213 
euro, pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai 172 356  euro. 2016.
gadā tiks veikta aizņēmuma grei-
dera iegādei atmaksa 19 000 euro 
apmērā.  Speciālā budžeta naudas 
līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
58 628 euro, t.sk. autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi 57 369 euro.
      Salīdzinājumā ar 2015.gadu, 
nedaudz pieaudzis mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 
apmērs t.i. 9 790 euro jeb 7,3 %.
           Pašvaldības autoceļu (ielu) uz-
turēšana un atjaunošana  notiek sas-
kaņā ar Rugāju novada pašvaldības 
ceļu un ielu fonda izlietošanas vidē-
ja termiņa programmu 2014.-2016.
gadam.

Pašvaldības saistības

      Rugāju novada pašvaldība ir 
uzņēmusies saistības, ņemot aizņē-
mumus Valsts kasē, pašvaldības 
funkciju veikšanai, t.i., gan projek-
tu līdzfinansējuma nodrošināšanai, 
gan arī pašvaldības infrastruktūras 
objektu sakārtošanai.
        Kopā pašvaldības saistības 
(neatmaksāta aizdevumu pamat-
summa) uz 01.01.2016. sastāda 2 
037 436 euro. 2016.gadā plānots 
veikt pamatsummu atmaksu 138 
626  euro apmērā un aizdevumu 
procentu atmaksu  23 125  euro.
         Attiecīgi turpmākajos gados at-
maksājamās saistības ir 2017.gadā 
171 494 euro, 2018.gadā – 171 493 
euro, 2019.gadā – 158 976 euro.

Rugāju novada domes 2016. gada 
11. februāra ārkārtas sēdē tika 
apstiprināti saistošie noteikumi 

Nr.3/2016 “Par Rugāju novada 
pašvaldības 2016.gada budžetu”.

Ar saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties  mājas lapā 
www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/ Budžets 2016                                                                                                                                             
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Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
drošināšanai ( 49,80 EUR )

Trūcīgām personām, kuru ieņēmumi 
mazāki par 49,80 EUR mēnesī

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, citi SD pieprasītie dokumenti

Dzīvokļa pabalsts (līdz 50,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās 
mājas remontam(50,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās 
mājas remontam stihiskas nelaimes gadījumā (līdz 
200,00 EUR)

Trūcīgām personām un maznodrošinātiem 
1. grupas invalīdiem un pensionāriem, 
kuriem nav apgādnieku

Trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm

Trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, invalīda apliecības kopija, čeks vai kvīts 
par kurināmā iegādi vai kvīts par komunālajiem 
maksājumiem

Iesniegums, trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes izziņa, čeki, kvītis par remonta iz-
maksām

Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (līdz 150,00 EUR) Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, 
vētras postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

Iesniegums

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (līdz 
45,00 EUR gadā)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, čeki, kvītis, medikamentu recepšu 
kopijas u.c. 

Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot 
sabiedriski derīgo darbu konkrētas situācijas risināšanai 
(5,00 EUR dienā)

Trūcīgām personām Iesniegums, ienākumu deklarācija, izdevumus 
apliecinoši dokumenti

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās

Bāreņiem Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī) Audžuģimenēm Līgums ar pašvaldību

Rugāju novada pašvaldības pabalsti

Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada 
vispārējās izglītības iestādē klātienē vai 
pirmsskolas izglītības grupā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR mācību 
gadā)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada 
vispārējās izglītības iestādē klātienē vai 
pirmsskolas izglītības grupā sākot ar 
piecgadīgo bērnu grupu

Iesniegums, čeks par mācību piederumu iegādi, 
kurā ir skolēna vārds, uzvārds un personas kods.

Pabalsts Ziemassvētkos (4,00 EUR-Ziemassvētku 
paciņa)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada 
vispārējās izglītības iestādē klātienē vai 
pirmsskolas izglītības grupā, Rugāju SAC 
iemītniekiem

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (145,00 EUR) Vienam no vecākiem, kas savu pamata 
dzīvesvietu deklarējis Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā un bērns ir 
deklarēts Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā

Iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija

Pabalsts dzīves jubilejās (30,00 EUR) Personām 80, 85, 90, 95 un 100 gadu 
jubilejās

Pabalsts donoriem (3,00 EUR) Personām, kas deklarētas Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā un asinis ziedo 
Valsts asinsdonoru centra organizētajā 
pasākumā Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības 
atņemšanas iestādes (30,00 EUR)

Personai, kas atbrīvota no brīvības 
atņemšanas iestādes

Iesniegums, izziņa par atbrīvošanu no brīvības 
atņemšanas iestādes

Apbedīšanas pabalsts (75,00 EUR) Personai, kas uzņēmusies personas, kura 
pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta  Rugā-
ju novada administratīvajā teritorijā, 
apbedīšanu

Iesniegums, miršanas apliecības kopija
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 Par trūcīgu atzīstama persona (ģimene)
 -   ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06  euro;
 -   tai nepieder: naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri, nekustāmais īpašums ar kadastrālo vērtību virs 5000  euro, vairāk par vienu automašīnu,
 -   tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 -   tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 -   persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks 
 Par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene)
 -   ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 285,00  euro
 -   u.c. kā trūcīgai ģimenei.

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2016.gada 4.janvāra līdz 
31.janvārim:

 - GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) - 
         496,00 euro
 - Pabalsts veselības aprūpei – 548,00 euro
 - Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas) – 871,00 euro
 - Pabalsts bāreņiem – 270,00 euro
 - Pabalsts audžuģimenēm –145,00 euro
 - Bēru pabalsti –525,00 euro

 - Dzimšanas pabalsti – 
 - Pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu – 35,00 euro
 - Pārējie pabalsti –2003,00 euro

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 
2016.gadam - 72 000 euro
Izlietotie līdzekļi – 4893,00 euro

Rugāju novada sociālā 
dienesta darbinieces

“Mūsu pašu aktivitāte uzlabo dzīves kvalitāti!”
         Rugāju novada pensionāru biedrības 
valde, 19. februārī, piedalījās “Latgales 
reģionālās pensionāru apvienības” pa-
domes sēdē Rēzeknē.
   Ar jaunumiem likumā “Par valsts 
pensijām” ziņoja apvienības un darba 
komisijas locekle Saeimā – Zofija Zu-
jeva. Par savu darbu konsultatīvās sen-
ioru padomē pie Labklājības ministrijas 
ziņoja Vārkavas novada aktīviste Janī-
na Ancāne. Par pensionāru problēmu 

risināšanu valdības līmenī pastāstī-
ja Saeimas deputāts Romualds 
Ražuks un viņam nācās atbildēt uz 
daudzajiem pensionāru jautājum-
iem. Savukārt ar darba pieredzi 
biedrībās dalījās Balvu, Līvānu, 
Krāslavas un Rēzeknes pensionāru 
biedrību līderi.
        Padomes sēdē piedalījās vairā-
ku pašvaldību vadītāji, jo viņu 
rūpju lokā ir arī pensionāri. Tā, 

piemēram, Daugavpils pensionāri lep-
ojas ar to, ka četras dienas slimnīcā 
viņiem atmaksā pašvaldība. Tāpat 
visās pašvaldībās tiek atbalstīti pen-
sionāru kultūras pasākumi.
         Padomes sēdē tika apstiprināts 
nolikums par Latgales novada XV se-
nioru dziesmu un deju svētku festivāla 
“Dziedot dzimu, dziedot augu” nori-
si Aglonā 2016. gada 9. jūlijā. Mūsu 
novadu pārstāves Eiropas deju kopa 
“Tonuss” un Benislavas etnogrāfiskais 
ansamblis. Lai viņiem raits solis un 

sirsnīgas balsis! Kopā ar pašdarb-
niekiem tiek aicināti piedalīties 
mājražotāji, amatnieki un rok-
darbnieki. Sēdē vairakkārt izskanēja 
doma, ka mūsu pašu aktivitāte uzla-
bo dzīves kvalitāti. Būsim aktīvi un 
piedalīsimies pasākumos un pašdar-
bību kolektīvos. 
       Griezieties pie mums  ar saviem 
ierosinājumiem pensionāru dzīves 
uzlabošanai. 

Rugāju novada
Pensionāru biedrības valdes vārdā,

Ludmila Logina

Par skolēnu pašpārvadājumiem

           Rugāju novada dome bija  saņēmu-
si iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu 
atļaut braukt ar skolēnu autobusu, lai 
nokļūtu darba vietā.  Rugāju novada 
dome norāda, ka skolēnu pašpārvadā-
jumu uzraudzību un kontroli veic VSIA 
“Autotransporta direkcija”,  kura norā-
da, ka  skolēnu autobusu izmantošanas 
primārais mērķis ir skolēnu pārvadāju-
mu veikšana no dzīves vietas uz mācību 
iestādi un atpakaļ.
              Autotransporta direkcija arī norā-
da, ka citas iedzīvotāju un pašvaldības 
darbinieku kategorijas drīkst pārvadāt 
pie nosacījuma, ja autobusā paliek 
brīvas sēdvietas (papildus ikdienā pār-
vadājamajiem skolēniem), kā arī sa-
biedriskais transports šajā posmā nav 
pieejams vispār vai apmēram stundu 
pirms un stundu pēc skolēnu autobusu 
maršruta.
         Šajā mācību gadā, pēc Rugā-
ju novada izglītības iestāžu vadītāju 
iesniegtās informācijas par skolēnu skai-
tu, kas pārvadājami konkrētā maršrutā, 
un autobusu vadītājiem izsniegtajiem 
rīkojumiem, visas sēdvietas skolēnu au-
tobusos  ir aizpildītas.
             Jāatzīmē, ka autobusa vadītājs ir 
atbildīgs, lai autobusā atrastos personas, 
kurām ir šī atļauja, attiecīgi iekļautas 
Rugāju novada domes rīkojumam pie-
vienotajā pārvadājamo personu sarak-
stā.
             Rugāju novada domes deputāti Fi-
nanšu komitejas sēdē, balstoties uz Au-
totransporta direkcijas norādījumiem, 
un,  ņemot vērā to, ka braukt gribētāju 

ir vairāk, nekā brīvu vietu auto-
busā, un primāri vietas ir jāno-
drošina skolēniem, ierosināja, ka 
citu kategoriju pasažieri ar skolēnu 
autobusu netiks pārvadāti, izņemot 
gadījumus, kad tās ir pavadošās per-
sonas (vecāki, vecmamma, vectēvs) 
pirmsskolas vecuma skolēniem vai 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
     Pēc Autotransporta direkcijas 
apkopotās informācijas pašvaldības 
organizē skolēnu pārvadājumus 964 
maršrutos, kā arī no 119 Latvijas 
pašvaldībām skolēnu pārvadājumus 
organizē 101. 
            Ņemot vērā, ka daļa šo maršru-
tu pārklājas ar regulāro pasažieru 
pārvadātāju maršrutiem un reisu 
izpildes laikiem, tad Autotransporta 
direkcija ir uzsākusi skolēnu pār-
vadājumu maršrutu izvērtēšanu un 
tuvākajā laikā  aicinās pašvaldības 
uz sarunu, lai rastu kopēju risināju-
mu, un kā nodrošināt pasažieru pār-
vadājumu racionālākus un ekonom-
iskākus pakalpojumus izmaksu ziņā 
gan pašvaldībām, gan valstij, kas 
dotē pasažieru pārvadājumus.
      Tiek arī uzsvērts, ka gan vien-
laicīgi ar skolēniem tiek pārvadātas 
citas iedzīvotāju kategorijas, līdz ar 
to pasažieru skaits atsevišķos sa-
biedriskā transporta pārvadājumos 
ir neliels, ka pēc tam nākas slēgt 
maršrutu.

Rugāju novada pašvaldības
izpilddirektore 
Daina Tutiņa 

Iedzīvotāji iesaistās pašvaldības plānošanas 
dokumentu izstrādē

Sabiedriskā apspriešana Lazdukalna saieta namā

           Rugāju novada domes Attīstības 
un plānošanas nodaļa, izstrādājot At-
tīstības programmas 2013. -2019.
gadam rīcības un investīciju plānu 
aktivitātes 2016. - 2019. gadam, kuras 
tiks ieviestas turpmākajos gados, ai-
cināja gan Rugāju, gan Lazdukalna 
pagasta iedzīvotājus, šī gada 9. un 
10. februārī, iepazīties ar plānošanas 
dokumentiem. Sabiedriskā apsprieša-
na notika Lazdukalna pagasta Saieta 
namā un Rugāju novada domē.
          Rugāju novada Attīstības pro-
gramma 2013. - 2019. gadam ir vidē-
ja termiņa plānošanas dokuments, 
kur noteiktas vidēja termiņa prio-
ritātes, kas nosaka pasākumu kopu-
mu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu 
īstenošanai.

Rugāju novada domes priekšsēdētā-
ja Sandra Kapteine pastāstīja, ka ir 
vajadzīgi būtiski uzlabojumi ēku 
siltināšanā. Plānots iesaistīties pro-
jektā, kā rezultātā tiks nosiltināta 
pašvaldības 27 daudzdzīvokļu ēka 
Skujetniekos, kas uzlabotu dzīves ap-
stākļus novada iedzīvotājiem.
       Viena no prioritātēm ir ceļu sakār-
tošana un ielu apgaismojums. Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) ir iedalīta 
noteikta naudas summa pašvaldības 
publiskās ceļu infrastruktūras kva-
litātes uzlabošanai lauku teritori-
jās, kas veicinās uzņēmējdarbību un 
apdzīvotības saglabāšanos. Tāpat 
problēma ir dzīvojamais fonds. 

Turpinājums 10.lpp.
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Jārealizē arī otrā un trešā kārta ūdenssaimniecības in-
frastruktūras sakārtošanai Rugāju ciemā. Priekšsēdētāja 
pastāstīja par iespējām, ko var izmantot novada uzņēmē-
ji  iesaistoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) projektos. SAM 3.3.1. ietvaros 
iespējams piesaistīt investīcijas esošas un komercdar-
bības atbalstam paredzētas publiskās infrastruktūras at-
tīstībai un pieejamībai reģionos un SAM 5.6.2. ietvaros 
iespējams piesaistīt investīcijas rūpniecisko teritoriju un 
citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto 
teritoriju atjaunošanā. Projektu rezultātā tiks piesaistītas 
pašvaldības un komersanta investīcijas, kas radīs jau-
nas darba vietas. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi in-
formācijai un izmēģināt spēkus, rakstot LEADER

“Fantāzijās neesam dzīvojuši, 
esam izskatījuši reālas lietas.”

projektu informācijai un izmēģināt spēk-
us, rakstot LEADER projektus, kuri drī-
zumā būs pieejami. “Fantāzijās neesam 
dzīvojuši, esam izskatījuši reālas lietas”, 
atzina S. Kapteine.
       Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Lonija Melnace jautāta par to, 
kas pašvaldībai būtu jādara, lai novads 
kļūtu vēl draudzīgāks iedzīvotājiem atbi-
ldēja, ka cilvēkiem pašiem būtu jāgriežas 
pašvaldībā ar saviem ieteikumiem, paš-
iem jāierosina jaunas idejas, un jāatceras, 
ka, lai kaut kas notiktu arī pašiem ir jāie-
saistās, jāsadarbojas rakstot projektus, 

uzsākot uzņēmējdarbību utt. Savukārt, uz to vai šo sešu 
gadu laikā ir iespējams sasniegt visu programmā minē-
to, L. Melnace raugās pozitīvi: ”Lielākoties jā. Tas ir 
atkarīgs no projektiem un pieejamā finansējuma. Jo ir 
projekti, kurus apstiprina, un vienmēr jāpieļauj iespēja, 
ka projektu var arī neapstiprināt.”

Ar Attīstības programmas Rīcības un investīciju plāniem 
2016.-2019.gadam var iepazīties www.rugaji.lv

Teksts, foto: Agrita Luža

Skolēni “pielaiko” profesijas!
”Sēžot tikai skolas solā 

profesiju 
izvēlēties nevar.”

      “Ēnu dienas” mērķis ir ie-
pazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, 
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties 
profesiju un atbilstoši sagata-
votos darba tirgum. Arī skolēni 
no Rugāju novada, 10.februārī 
izmantoja iespēju un pielaiko-
ja dažādas profesijas – gan tepat 
Rugājos, gan arī tālākās pilsētās. 
          Prieks, ka šogad skolēni izvēlē-
jās ēnot arī pašvaldības darbiniekus. 
Paldies manām ēnotājām, kuras iz-
vēlējās pielaikot sabiedrisko attiecī-
bu speciālista profesiju. Arī es varu 
teikt paldies “Ēnu dienai”, jo tieši tā, 

savulaik, es izvēlējos savu 
profesiju. Kopā ar meitenēm 
devāmies intervēt dažus no 
“ēnu devējiem” Rugāju novada 
vidusskolā un Rugāju novada 
domē.
     Vairākus gadus pēc kār-
tas Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine 
izmanto iespēju būt par ēnu 
devēju. Jautāta par to, vai tajā 
laikā, kad viņa pati vēl bija skol-
niece, bija iespēja piedalīties 
“Ēnu dienās”, viņa atbildēja, ka 
tādas iespējas nebija, jo tad vēl 
bija padomju laiku mācību 

sistēma, taču ja būtu bijusi, labprāt 
to izmantotu. S. Kapteine atzina, ka 
viņasprāt, ēnotājiem priekšsēdētā-
jas profesija ir interesanta, jo skolēni 
uzdeva sev saistošus jautājumus. Tāpat 
arī priekšsēdētāja atzina, ka ir ļoti 
priecīga, ka viņu ēno četri jaunieši.
           Rugāju novada vidusskolas spor-
ta skolotāja Vija Lancmane arī atzina, 
ka tajā laikā, kad viņa mācījās skolā, 
tāda iespēja netika sniegta, bet, ja būtu 
tāda izdevība, viņa to noteikti izman-
totu. “Runājot ar saviem audzēkņiem, 
sapratu to, ka iesaistīšanās “Ēnu di-
enās” viņiem ļāva tuvāk iepazīt viņu 
izvēlētās profesijas un, ja profesija 
neizrādījās tāda, kādu viņi to bija ie-
domājušies, tad viņi var mainīt savu 
izvēli”. Uz jautājumu, vai skolotājai 
sava profesija šķiet interesanta ēnotāj-
iem, V. Lancmane atbildēja, ka šī ir tā 
profesija, kurā var aktīvi un lietderīgi 
pavadīt laiku, un iedvesmot to darīt arī 
citiem.
       Četri skolēni izvēlējās ēnot Rugāju 
novada pašvaldības policijas priekšnie-
ku Mārtiņu Stemperu. Ēnotāji kopā ar

policistu devās patruļā pa Rugāju novadu. 
M.Stempers pastāstīja, ka lai arī viņam 
skolas laikā bija iespēja piedalīties “Ēnu 
dienās”, viņš šo iespēju neizmantoja. 
Taču tagad viņš uzskata, ka tā būtu bijusi 
laba iespēja savas teo-rētiskās zināšanas 
papildināt ar praktiskajām. Savukārt, 
tiem ēnotājiem, kuri savu profesijas iz-
vēli nākotnē vēlas saistīt ar policijas 
darbu, ēnu devējs iesaka pastudēt jurid-
isko un lietvedības pusi. “Protams, jābūt 
gribasspēkam,” noteic M. Stempers. 
       Viena no aktīvākajām ēnu dienas 
atbalstītājām  Mārīti Orniņu ēnoja divi 
skolēni. ”Sēžot tikai skolas solā profes-
iju izvēlēties nevar, tāpēc ēnu dienas at-
balstu. Profesiju izvēle ir līdzīga kleitu 
pielaikošanai. Atceros gadījumu, kad vie-
na skolniece pēc ēnu dienas, prezentējot 
piedzīvoto, pārliecinoši atzina, ka konkrē-
to profesiju neizvēlēsies. Un arī tas ir forši, 
jo negatīvs rezultāts arī ir rezultāts.” M. 
Orniņa pastāstīja, ka organizē “Ēnu dien-
as“ braucienus vairākus gadus pēc kārtas 
un pati ir pielaikojusi dažādas profesijas, 
jāsecina, ka skolēnu aktivitāte ir samaz-
inājusies. Taču jebkurā gadījumā ēnu 
devēja atbalsta šo pasākumu  un uzskata, 
ka tā ir  iespēja izlemt ko gribi darīt – vai 
tu sēdi birojā pie galda, šķiro konfektes, 
vai profesiju gribi saistīt ar dabu un svaigu 
gaisu.”

Teksts: Agrita Luža
Foto: Sintija Lesniece

Piedalās tālākizglītības kursos skolvadībā
        No 9.- 15. janvārim, laikā, 
kad gan Latvijā, gan Somijā 
valdīja bargs sals devos Eras-
mus+ pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Joensuu pilsētu, Zie-
meļkarēlijā  Somijā, lai piedalītos 
tālākizglītības kursos skolvadībā.
       Kursos piedalījās izglītības 
iestāžu vadītāji no Rumānijas, Gieķi-
jas, Turcijas, Spānijas, Portugāles 
un Latvijas. Gaisa temperatūra 
-29°C bija pārbaudījums visiem, pat 
pašiem somiem, bet visvairāk tas 
pārsteidza portugāļus, kuri sniegu 
redzot otro reizi, bet šādu aukstumu 
izbaudot pirmo reizi mūžā.
         Somijas izglītības sistēma ir 
slavena visā pasaulē, par ko mēs 
arī pārliecinājāmies. Apmeklējām 
vairākas skolas, no kurām Joen-
suu Yhteiskoulu pārsteidza ar at-
balsta personāla (medicīnas māsa, 
speciālie pedagogi, psihologi, 

karjeras konsultanti u.c.) daudzumu un 
materiāltehniskā nodrošinājuma pār-
bagātību. Ja mums klasē dators un pro-
jektors ir sasniegums, tad tur tas ir gan-
drīz “nekas”, piemēram, fizikas kabinetā 
ir arī elektrovelosipēds, jo skolotājs ar tā 
palīdzību varot izskaidrot daudzus liku-
mus, mūzikas kabinetā ir veselas grupas 
ar instrumentiem, vizuālās mākslas kabi-
netā – nerunājot par tādiem „sīkumiem” 
kā dažādas krāsas, papīri (vairāk nekā 
„Balvu Bildēs”) un darbarīki, ir arī 3D 
printeris un atsevišķa keramikas darbnī-
ca ar krāsni, trenažieru zālē – vismod-
ernākais skrejceliņš visā Ziemeļkarēlijā 
u.c. Skolotājiem ir katram sava norobežo-
ta darbavieta mācību stundu gatavošanai, 
kā arī kopējā atpūtas telpa, kurā ir gan 
virtuves zona ar plītīm, kafijas automā-
tiem un ledusskapjiem, gan atpūtas zona 
ar dīvāniem un pat ādas masāžas krēslu. 
Citās skolās gan materiālais nodrošinā-
jums bija pieticīgāks. Un jāatzīst – pie 

mums tomēr ir daudz mājīgāk.
       Ļoti pozitīva lieta, kas, cerams, 
kādreiz būs arī Latvijā – valsts ap-
maksātas pusdienas pilnīgi visiem 
skolēniem. Interesanti tas, ka ēd-
ienkarti visām skolām arī nosaka 
valsts un, piemēram, pirmdienā visās 
skolās Somijā skolēni ēd vienādas 
pusdienas. Katrs iet pats un uzliek 

sev uz šķīvja tik lielu porciju, cik 
vēlas, līdz ar to atkritumos nav jāiz-
met gandrīz nekas. Ziemeļvalstīs 
(Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Is-
landē) visi pusdienās dzer vai nu tīru 
ūdeni vai pienu. Saldēdiena nav, zu-
pas nav, bet pēc pusdienām našķus, 
kafiju, kolu var nopirkt skolas ka-
fejnīcā vai dzērienu automātos.

“Kurmenīte“  2016.gada februāris
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Visas galvenās veselīgas pārtikas li-
etas ir sakārtotas jau valstiskā līmenī, 
līdz ar to nav jātērē laiks un nauda 
dažādu aizliegumu skolām izdošanai.
       Katrā skolā ir 30 minūšu starp-
brīdis, kurā visiem skolēniem obligā-
ta prasība iet ārā – svaigā gaisā. Ša-
jās aukstajās dienās to varēja nedarīt, 
bet skolēni tāpat gāja ārā. Netālu no 
viesnīcas esošā bērnudārza bērni jau 
7.30 rītā slidinājās no ēkas pagalmā 
esošā sniega uzkalniņa un audzinātā-
jas viņus pieskatīja. Un mazliet sir-
reāls skats – ārā -25°C, bet skolēni 
uz skolu dodas ar velosipēdiem! Bet, 
protams, protams, starpbrīžos arī viņi 
„sēž internetā” ar savām planšetēm.

        Visas kursu dienas, gan tiekoties 
ar skolēniem, gan skolotājiem, gan 
skolu vadītājiem bija jūtams viņu 
lepnums par savu izglītības sistēmu, 
apmierinātība ar darbu un skolēniem 
– ļoti augsta mācību motivācija un 
izpratne par izglītības nozīmību.
     Visos līmeņos izglītībā Somijā 
valda savstarpēja uzticēšanās – valsts 
institūcijas nebraukā kontrolēs pa 
skolām, vecāki un skolu vadība uz-
ticas skolotājiem, skolotāji uzticas 
skolēniem, valsts pārbaudes darbi ir 
tikai beidzot vidusskolu. Par pavisam 
pretēju situāciju stāstīja Portugāles 
skolas direktore. Tur vecāki varot 
sūdzēties jebkurā brīdī 

augstākstāvošām institūcijām, un uz-
reiz tiekot ierosināta administratīvā 
lieta, nemaz neprasot skolotāja vai 
direktora viedokli. Skolēnu mācību 
motivācija tur esot ļoti zema, klasēs 
no 25 skolēniem esot 5– 6 „nesek-
mīgie”. Apmeklējot dažas mācī-
bu stundas Pielisjoki skolā, radās 
priekšstats, ka skolotāji gan Somijā, 
gan Latvijā strādā līdzīgi. Stundas

kvalitāte ir tikai viens no faktoriem 
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. 
Latvijas izglītības prestiža celšanai 
jāstrādā mums visiem kopā – sākot ar 
sakārtotību valstī un sabiedrībā.

Rugāju novada vidusskolas direktore
Iveta Arelkeviča

Rugāju novada vidusskolas projektu
“Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās 

motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība

Informē Latgales Reģionālais atbalsta centrs 
„Rasas pērles”
      Janvāra beigās LRAC “Rasas 
pērles” darbinieki uz atbalsta centru 
aicināja sadarbības partnerus - so-
ciālos darbiniekus, bāriņtiesu darbi-
niekus un  psihologus no Latgales un 
Vidzemes pašvaldībām, lai seminārā 
pārrunātu 2015.gadā paveikto un 
stāstītu par jaunām iecerēm, šo gadu 
uzsākot.
     Seminārā sākumā LRAC “Rasas 
pērles ” direktore Ilze Andža  sniedza 
ieskatu par padarīto aizvadītajā gadā.  
2015.gads “Rasas pērlēs” bijis ražīgs. 
Realizēta valsts apmaksāta programma 
no prettiesiskām darbībām cietušu bēr-
nu rehabilitācijā, kas ir centra darbības 
pamatvirziens. Šajā programmā bērni 
centrā uzturējās 30 dienas vai 60 dienas, 
ja pret bērna pāridarītāju bija ierosināts 
kriminālprocess. Valsts programmā 
rehabilitēti 273 bērni, kopā ar viņiem 
bija 40 pavadošās personas. Vardarbība 
ģimenē pret bērniem pagājušajā gadā 
bija visplašākais darbības lauks: 148 
emocionālās vardarbības gadījumi, 34 
fiziskās emocionālās vardarbības gadī-
jumi, 34 fiziskās un 4 seksuālās vard-
arbības gadījumi, 81 vecāku nolaidības 
gadījums. Ar aizdomām par emocionā-
lo vardarbību ģimenē centrā bija  ievi-
etoti 66 bērni, par fizisko vardarbību - 
48, seksuālo - 29 bērni un 49 bērniem 
iespējama vecāku nolaidība. Vardarbī-
ba ārpus ģimenes bija skārusi 4 bērnus 
emocionālās, 4 fiziskās un 2 seksuālās 
vardarbības veidā. Centra speciālistiem 
bija jāizvērtē, cik objektīvas ir aizdo-
mas par vardarbību ārpus ģimenes 7 
emocionālās, 3 fiziskās un 12 seksuālās 
vardarbības gadījumos.

       Pagājušā gadā Sabiedrības in-
tegrācijas fonda atbalstītā projektā 
“Piepildīsim kopā sapni par saticīgu 
ģimeni” ietvaros noticis darbs  ar bēr-
nu, kuri cietuši no prettiesiskām dar-
bībām, vecākiem, pilngadīgām per-
sonām, kuras piedzīvojušas pret sevi 
vērstu vardarbību un pilngadīgām 
personām, kuras bijušas vardarbīgas. 
Projekta ietvaros rehabilitētas 36 
vardarbībā cietušas pilngadīgas per-
sonas, 12 vardarbībā cietušo bērnu 
vecāki saņēmuši konsultācijas, kas 
palīdzēs viņiem izprast bērnu pēc-
traumas simptomus un 12 vardarbību 
veikušām personām noticis darbs ar 
vardarbīgās uzvedības mazināšanu. 
     Savukārt Ziedot. lv Sociālās 
palīdzības sniegšanas projekts apt-
vēra sevī audžuģimeņu bērnus, kā 
arī bērnus ar īpašām vajadzībām. 
Šie bērni “Rasas pērlēs” atradās sep-
tiņas dienas, kuru laikā saņēma ne 
tikai psihologu konsultācijas, bet arī 
smilšu spēļu terapijas nodarbības, 
masāžas un kustību nodarbības 
ar mūziku, piedalījās visās centra 
piedāvātajās aktivitātēs. Noslēdzo-
ties bērnu rehabilitācijas kursam, 
bērnu likumiskie pārstāvji saņēma 
atgriezenisko saiti un rekomendāci-
jas no psihologa. Palīdzību un at-
balstu saņēma 18 bērni ar speciālām 
vajadzībām un bērni no audžu vai 
aizbildņu ģimenēm, kā arī 15 bērnu 
likumiskie pārstāvji.
      Semināra gaitā LRAC ‘’Rasas 
pērles” sociālās darbinieces Sandra 
Ķikuste, Ginta Švekere un Sanita 
Miglāne sniedza plašu informāciju

par klientu ievietošanas kārtību cen-
trā. Tika izskaidrota nepieciešamība 
precīzi aizpildīt pamatinformāciju 
par klientu, kas ir palīdzoši turpmā-
kajā darbā ne tikai centra speciālisti-
em, bet arī pašiem ievietotājiem. Kā 
svarīgs nosacījums , ievietojot klien-
tu centrā, tika uzsvērta pirmsrehabil-
itācijas motivēšana un rehabilitācijas 
gaitas izskaidrošana klientam dzīves-
vietā. Atbalsta centrā strādājošie 
uzskata par būtisku aspektu sadarbī-
bu ar sociālo dienestu un bāriņtiesu 
darbiniekiem dzīvesvietā.
         Sociālā audzinātāja Līga Krauča  
semināra dalībniekus iepazīstinā-
ja ar centra klientu ikdienas režīmu, 
demonstrēja metodiskos materiālus 
gan dažādu nodarbību vadīšanai , gan 
klientu disciplinēšanai. 
       Semināra noslēgumā klātesošaji-
em tika piedāvāts ieskats smilšu spēļu 
terapijas metodes izmantošanā dar-
bā ar klientiem. Lai palīdzētu labāk 
izprast metodes būtību, LRAC “Ra-
sas pērles“ psiholoģes Gunta Škapare 
un Iveta Gargurne vadīja praktisku 
nodarbību smilšu spēles terapijā. Ka-
trs seminārā klātesošais varēja ar sevi 
“parunāt” smilšu spēles bilžu valodā 
un aizbraucot mājās e-pastā saņemt 

savas izveidotās bildes fotogrāfiju.
       2016. gadā “Rasas pērlēs” turpinās 
realizēt valsts programmu no prettiesis-
kām darbībām cietušiem bērniem. Cen-
tra pakalpojumu klāsts ir papildināts 
ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanu no vardarbības cietušām pil-
ngadīgām personām. Uzsākts darbs pie 
vardarbīgas uzvedības mazināšanas pa-
kalpojuma sniegšanas varmākām. Šo 
pakalpojumu sniegs sociālais darbinieks 
un psihologs, kuri piedalījušies speciālā 
apmācībā. Abi šā gada centra darbības 
jauninājumi atbilst Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabil-
itācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība 
no vardarbības cietušām un vardarbī-
bu veikušām pilngadīgām personām”. 
Mūsu speciālisti arī turpmāk ir gatavi 
tikties ar izglītības iestāžu bērniem, , 
lai runātu par drošības jautājumiem un 
kā sevi pasargāt no vardarbības, kā arī 
pieaugušajiem par dažādiem ar bērnu 
audzināšanu saistītiem jautājumiem.

LRAC “Rasas pērles“ dirketore
Ilze Andža

       Janvāra beigās Rugāju novada 
vidusskolas solisti un vokālais 
ansamblis „Pustonis” sniedza 
koncertu Rugāju sociālās aprūpes 
centra iemītniekiem. Koncerta sā-
kumā Rugāju novada vidusskolas 
mūzikas skolotāja uzrunāja aprūpes 
centra iemītniekus, sakot: „Mēs 
būsim kopā ar jums šajā gaišajā 
laikā, kad rīti sāk palikt garāki par 
vakariem. Kopīgi ieklausīsimies 
pavasara skaņās un mēģināsim tās 
izdziedāt.” 

Iepriecina Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekus          Ar skanīgajām balsīm klātesošos koncertā 
priecēja  Amanda Kočāne, Rūta Krista Pērkone, Rēzi-
ja Puško, Astra Smirnova, Dana Lība Tihomirova, 
Valters Šmagris, Elīna Smoļaka, Zita Serga un Krista 
Kapteine. Ar ģitārspēles priekšnesumu iepriecināja un 
pārsteidza Rihards Krilovs. Koncerta dalībnieki saka 
paldies Rugāju sociālās aprūpes centra iemītniekiem, 
vadītājai Sarmītei Pērkonei un darbiniekiem par jauko 
uzņemšanu. Katru dienu dalīsimies ar smaidu, mazu 
saules stariņu, kas rada prieku, un, lai labie vārdi dzīvi 
dara skaistāku!

Dana Lība Tihomirova

LRAC „Rasas 
pērles” pateicas 
visiem novada 
iedzīvotājiem, 
kas atceras un 
atbalsta centrā 

ievietotos bērnus 
un viņu pied-
erīgos, sniedz 

palīdzīgu roku 
saimniecisku 

jautājumu 
risināšanā.

“Kurmenīte“  2016.gada februāris IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, ATPŪTA
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2016. gadā tiks atjaunota  un pārvietota Latvijas Atbrīvošanas cīņās 
kritušo Rugāju pagasta karavīru 1937.gada 22.augustā 

Rugāju pagasta Aizsargu nodaļas uzstādītā Piemiņas plāksne. 
Sākotnēji tā tika atklāta pie Rugāju novada vidusskolas parādes 

durvīm, bet sakarā ar skolas siltināšanu, plāksni 
atpakaļ novietot nav iespējams. 

Pašvaldība ir iecerējusi izveidot piemiņas vietu 1937.gada 22.augustā
Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem Rugāju pagasta 

karavīriem, novietojot plāksni iekaltu akmenī.

 Aicinu novada iedzīvotājus piedalīties Piemiņas plāksnes atrašanās 
vietas izvēlē, izteikt savus ierosinājumus un viedokļus, kurus iesniegt 

Rugāju novada muzeja vadītājai vai Rugāju novada domē!

Rugāju novada muzeja vadītāja 
Velga Vīcupa, mob.tālr. 25623315; 28332720

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

“Kurmenīte“  2016.gada februāris

Rugāju novada dome sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūtu “Silava” organizē semināru

2016. gada 2.martā Rugāju tautas namā (Kurmenes ielā 87, Rugājos)

Mērķauditorija: medību kolektīvu vadītāji, mednieki, zemes un meža 
īpašnieki, pašvaldību darbinieki, kā arī iedzīvotāju interešu grupu pārstāvji.
Semināra programma:
Medības, resursu apsaimniekošana, organizācija un prakse, medījamo
dzīvnieku skaita regulēšana. Lielo plēsēju populācijas stāvoklis, aizsardzības 
prasības un medīšanas nosacījumi Latvijā. Ieroču aprites likums.

10.45 –11.00

Kafijas pauze

LVMI “Silava” pētnieks, Lat-
vijas Mednieku savienības 

Valdes priekšsēdētājs
Dr.silv. Jānis Baumanis

Medības, medību saimniecība. 
Medību resursu apsaimniekoša-
na. Medību vides, ekonomiskie 

un sociālie aspekti.

Meža Programmas vadītājs 
Māris Liopa

Semināra ievads.
Meža Programma 2016 LVMI 
“Silava” sadarbībā ar Latvijas 

meža nozari.

11.00 - 11.10

Ierašanās Rugāju tautas
namā.

11.10 – 12.30

12.45 – 14.00
12.30-12.45

Latvijas Mednieku asociācija, 
tās īstenotās aktivitātes. Atbalsts 
Latvijas medniekiem nacionālā 
un Eiropas Savienības līmenī. 

Plānotie pasākumi.
Meža dzīvnieku skaita reg-
ulēšana. Āfrikas cūku mēris

(ĀCM ), esošā  situācija un ris-
inājumi. Sadarbība ar valsts un 
pašvaldību institūcijām. Meža 
dzīvnieku nodarīto postījumu 

ierobežošana.

Latvijas Mednieku 
asociācijas  valdes 

priekšsēdētājs Haralds 
Barviks

14.00 – 15.00
Lekcija

Lielo plēsēju populācijas 
stāvoklis, aizsardzības prasības 

un medīšanas nosacījumi 
Latvijā.

LVMI “Silava”
Dr.biol Jānis Ozoliņš

15.00 -  15.10 Kafijas pauze

15.10 – 16.30
Lekcija, 
diskusija

Ieroču aprites likums, 
normatīvie akti.

Ieroču un munīcijas izman-
tošanas, pārvadāšanas 

un aprites noteikumu kontrole. 
Nelikumīgu medību 

apkarošana.

Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes 

KKP Licencēšanas un atļauju 
sistēmas biroja galvenais 
inspektors Lauris ArājsSekojiet līdzi aktuālai informācijai arī www.rugaji.lv 

un twitter.com/ Rugāju novads

Dievkalpojumi marta mēnesī prāvesta 
O.Misjūna vadītajās Rugāju novada baznīcās

Augustovā
6. martā plkst. 12.00 I mēneša svētdiena, 4. Gavēņa svētdiena
13. martā plkst. 12.00 5. Gavēņa svētdiena
19. martā plkst. 12.00 SV. JĀZEPS, VISSV. JAUNAVAS   MARIJAS 
LĪGAVAINIS, lieli svētki.
20. martā plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi  
Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
25. martā plkst. 12.00 Lielā piektdiena, atturība no gaļas ēdieniem
26. martā plkst. 12.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija, uguns,ūdens 
un Lieldienu maltītes svētīšana
27. martā plkst. 12.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  lieli 
svētki, Lieldienu  maltītes svētīšana

Skujetniekos
4. martā plkst. 11.00
19. martā plkst. 11.00 SV. JĀZEPS, VISSV. JAUNAVAS   MARIJAS 
LĪGAVAINIS, lieli svētki.
26. martā plkst. 9.30 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija, uguns,ūdens 
un Lieldienu maltītes svētīšana.

                                        

  Uz tikšanos dievkalpojumos un ar cieņu 
Jūsu pr.O.Misjūns

Informācija par tuvākajiem kultūras pasākumiem, 
kas notiks Rugāju novadā 

Datums Pasākums

07.04.

02.04.

27.03.

27.03.

24.03.

19.03.

19.03.

12.03.

15.04.

22.04.

Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojums Lazdukalna saieta namā

plkst. 12.00 Rugāju kultūras nodaļa organizē un aicina dambretes 
spēlēt gribētājus uz draudzības spēlēm. Pieteikšanās līdz 17. mar-
tam bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem. tālr. 28384855

no plkst. 19.00 Rugāju TN tautas muzikantu saiets “Vakarēšana un 
Jāzepa dienas danči Rugājos” būs tautas muzikanti no Rīgas, Alūk-
snes, Balvu un Viļakas novadiem, kā arī aicinām atsaukties interesen-
tus, kuri vēlas muzicēt šajā pasākumā. Mīļi aicināti klausītāji, skatītāji 
un dejot gribētāji. Iespēja rezervēt galdiņus. Ieeja: ziedojums vismaz 
1,00 euro.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Plkst. 11.00 ziedu 
nolikšana un piemiņas brīdis Rugāju skvērā. Aicināti piedalīties Rugā-
ju novada dažādu vecumu iedzīvotāji.

Plkst. 19.00 Rugāju novada Lieldienu pasākums Lazdukalna saie-
ta namā. Uz pasākumu un no kursēs novada transports, kuru varēs 
izmantot ne tikai pašdarbnieki, bet arī novada iedzīvotāji. Lieldienu 
garīgās mūzikas dziedājumi notiks Rugāju Romas katoļu un Augus-
tovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.                                                                                                                                    

Lazdukalna saieta namā Lieldienu balle, spēlēs Zintis Krakops. 
Ieeja brīva

plkst. 14.00 Aicinām apmeklēt koncertprogrammu  „Joki mazi, joki 
lieli” aktiera (šobrīd tēlo Jezupu seriālā ”Ugunsgrēks”), šova ”Iz-
klausies redzēts” uzvarētāja Kristapa Rasima izpildījumā. Ieeja 3.00 

Lazdukalna saietu namā „Mazais Eglaines vokālists 2016”piedalās 
Lazdukalna pagastiem mazie vokālisti.

Plkst. 10.00 Rugāju Tautas namā novada mazo vokālistu konkurss 
„Cālis- 2016”. Piedalās novada mazie vokālisti no Rugāju un 
Lazdukalna pagastiem.

Pasākums novada vecākajai paaudzei šogad notiks Lazdukalna 
saietu namā. Aicinām piedalīties Rugāju novada Lazdukalna un 
Rugāju pagastu seniorus, kuriem 60 un vairāk.


