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ZIEMEĻLATGALĒ
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža 

Ieraudzīt.   Saklausīt.    Iepazīt.    Tvert    mirkli. 
Izbaudīt. Šīs ir tās sajūtas, kuras droši vien ir 
zināmas    ikvienam,   kurš   kādreiz  ir  nolēmis 
doties tālākā vai tuvākā ceļojumā. Nav svarīgi, 
kas   tiek    izvēlēts    par  ceļojuma  galamērķi – 
eksotiska valsts vai kaimiņu novads – svarīgi ir 
vēlēties   sastapties  ar  ko  neredzētu, paplašināt 
redzesloku, un kas zina, varbūt ļauties nebi-
jušam piedzīvojumam, gūstot pozitīvas emoci-
jas.
           Kāpēc   izvēlēties   iepazīt  Ziemeļlatgali? 
Atbildes uz šo jautājumu meklējamas Balvu, Bal-
tinavas, Viļakas,  Rugāju  un  Kārsavas  tūrisma  
kartē 2018, kurā   iekļautie   apskates   objekti   un  
saimniecības    neatstāj    vienaldzīgu nevienu.   

Muzeji un kolekcijas, tradīcijas un amatniecība, 
kultūrvēstures un    sakrālie   objekti,   atpūta   dabā,   
naktsmītnes, lauku labumi un apskates saimniecības 
– ikviens no piedāvātajiem objektiem ir atvērts inter-
esentiem. Tāpat atgādinām, ka pagājušajā gadā at-
klātie vides objekti “Loba doba” arī šogad ir lielisks 
veids, kā ieraudzīt dabas stihijas oriģinālos veidos 
– uguns (Kārsavas novads), ūdens (Viļakas novads), 
gaiss un pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis 
(Balvu novads), zeme (Baltinavas novads) un visas 
stihijas kopā Rugāju novadā.
        Taču arī šogad ikviens interesents tiek aicināts 
izbaudīt Latgales burvību Rugāju novadā. Vie-
tas, kurās var viesoties ir apkopotas nupat izdotajā 
Rugāju novada tūrisma bukletā.  Rugāju   novadu    
bez    lielām   pūlēm   jūs   atradīsiet Ziemeļlatgalē. 
Novada   centrs  -  Rugāji  sasniedzams, braucot pa 
asfaltētu šoseju. Ja sen neesat bijuši mūsu pusē, jūs 
būsiet patīkami pārsteigti par Eiropas elpu austrumu 
pierobežā – ir atjaunota, mūsdienīga infrastruktūra 
novada centros un    uzlaboti   tūrisma   piedāvājumi  
ceļotājiem  un atpūtniekiem, jo novada ļaudis tiecas 
gan pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, 
gan cenšas saglabāt no paaudzes paaudzē mantotās 
sentēvu tradīcijas un prasmes. Aicinām to izbaudīt 
mūsu novada tūrisma objektos un saimniecībās, jo 
arī     Rugāju   novadā   piedāvā   jauku   atpū-
tu   un interesantus apskates objektus, gan vietē-
jiem iedzīvotājiem,  gan  tālākiem ciemiņiem un 
atpūtniekiem. Tūrisma piedāvājums ir saistošs un 
piemērots atpūtai dažādu vecumu cilvēkiem. 
         Šogad tūrisma sezonai gatavojas visas novada 
tūrisma saimniecības - brīvdabas senlietu kolekcija 
“Saipetnieki”, brīvdienu māju, pirts pakalpojumu un 
ēdināšanas   komplekss   “Rūķīši”,  staltbriežu  dārzs 
un    brīvdienu   namiņš  “Mežsētas”,  kurā apmeklē-
tāji,    papildus    graciozo    briežu     apskatei,     var 
izmēģināt spēkus arī peintbolā, kā  arī  ļauties  Sa-
fari izbraucienam pa briežu dārza teritoriju. Sezonai 
gatavojas arī atpūtas komplekss “Mazezeriņi” pie 
Boževas ezera, zemnieku saimniecība “Mežaines” 

zirgu izjādes pakalpojumu sniegšanai. Saimniecībā 
tagad ir arī bērniem draudzīgs ponijs. Nu jau trīs 
gadus novadā ir jauna apskates saimniecība - lauku 
sēta “ Baķi”. Saimniecība atrodas ļoti ainaviskā un 
iekoptā   vietā - Bolupes   kreisajā   krastā,  Rugāju 
pagastā. Bolupes piekrastes pļavās ganās vairāk 
nekā   100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, kas tiek 
izmantotas    gaļas   un     vilnas   ieguvei.   Nelielā 
daudzumā tiek audzēti vaislas truši. Savukārt, kopš 
pagājušā gada apskates objektu pulkam Rugāju 
novadā ir pievienojusies arī Sentēvu pirts un koka 
gudrību darbnīca Rugājos, Jura Bleidera vadībā. Tā 
ikvienam interesantam piedāvā iepazīt koka spēku 
un   tā     pielietojumu   caur   latvisko   dzīvesziņu. 
Dendroterapijas zālē ir apskatāms desmit koka 
veidu sakopojums un katrs koka veidojums ir 
īpašs, visam pamatā liekot sevis attīrīšanas un 
izzināšanas domu. Druīdu horoskops, koks kā cil-
vēka dzīves atainojums, laimes pogas piešūšana, 
zīlēšanas galdiņš ar rūnām, soliņš iedvesmai un pat 
ugunskura vieta – šīs ir tikai dažas no lietām, kuras 
iespējams izzināt apmeklējot apskates objektu. 
          Rugāju  novads  atbalsta arī sportiskā dzīves-
veida piekritējus, jo ir atklāts velomaršruts “Rypoj 
vasals” 169 km garumā, kurš ved cauri arī mūsu 
novadam. 

Akcija “Atvērtās dienas laukos 
2018” 4.-6.maijā

“Lauku ceļotāja” rīkotās akcijas “Atvērtās dienas 
laukos” ietvaros, aicinām viesoties Rugāju novadā un 

citviet Ziemeļlatgalē un izmantot īpašos 
piedāvājumus, baudot lauku vidi un dabu pavasarī!

4. un 5. maijā “Dzīvesveids lauku sētā” Rugāju novada 
saimniecības “Baķi” apskate, būšana kopā ar dzīvniekiem 
(aitas, kazas, truši). Sarunas par dzīvošanu laukos. 
BEZ MAKSAS.

Piedāvājumā iespējamas arī pusdienas (Pusdienas iepriekš jāpiesaka, 
EUR 5 personai). Ēdienkartē zupa, plovs, gaļas pankūkas, kotletes, salāti, kūka.  
Ģimenēm ar bērniem piedāvājam naktsmājas ar pirti, ugunskuru, makšķerēšanu, 
peldēšanos, ēdināšanu. 
Var piedalīties visās mūsu lauku aktivitātēs.
Kontaktinformācija:  22315544, “Baķi”, Rugāju pag., Rugāju nov.,
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Rugāju novada domes 2018. gada 
26. marta ārkārtas sēdē pieņemtie 
lēmumi
Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska 

26.martā notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 
6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris 
Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti 5 lēmumi.

Par nekustamā īpašuma ,,Namdari” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2018. gada 15. martā ar lēmumu Nr. 56 „Par nekustamā 
īpašuma  „Namdari”  atsavināšanas  ierosināšanu”  nolēma  sagatavot  atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu „Namdari” ar kadastra numuru 3874 012 0640 – 0,22 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. Nekustamais īpašums 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0640 un ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 001. Saskaņā ar Pašvaldības mantas 
novērtēšanas    komisijas    2018.  gada  19.  marta   sēdi  ,,Par   nosacītās  cenas 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Namdari”, komisija noteica nosacīto 
cenu – EUR 2 160,00 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi). 
Šajā gadījumā izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Namdari” ar kadastra numuru 
3874 012 0640 – 0,22 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Namdari” sākumcenu EUR 2 160,00 (divi 
tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640 izsoles 
noteikumus.
4. Uzdot Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640 izsoli.

Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Rugāju  novada  domē  2018. gada 20. martā tika saņemts Rugāju novada bāriņ-
tiesas locekles Ingas Boževnieces iesniegums ar lūgumu atbrīvot no ieņemamā 
amata.   Ņemot   vērā,  ka  pēc  bāriņtiesas  locekļa  izteiktās  vēlēšanās,  loceklis 
atbrīvojams no amata, Rugāju novada dome nolēma atbrīvot Rugāju novada 
bāriņtiesas locekli Ingu Boževnieci un, no 27.03.2018. līdz 01.09.2019. par 
Rugāju novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Ilutu Učelnieci.

Par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 
pakalpojumu izvērtēšanu

Izvērtējot   esošos   Rugāju  novada  domes  iestāžu  un  struktūrvienību  sniegtos 
pakalpojumus,  ņemot   vērā   pakalpojumu  pieprasījumu, lietderību  un analogu 
pakalpojumu pieejamību, Rugāju novada dome nolēma: 
1. Apstiprināt Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto pakalpo-
jumu izvērtējumu. 
2. Turpmāk atteikties no šādu pakalpojumu sniegšanas: Sociālā dienesta sniegto 
pakalpojumu – istabiņas īre un pakalpojuma - automašīnas VW Caravella noma. 

Par nekustamā īpašuma ,,Sābri” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja A.S. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Sābri” 
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Sābri”, kadastra Nr. 3874 005 0020 – 29,8 ha kop-
platībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0207 – 5,1 ha 
platībā. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0207 
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Sābri 3”. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0207 mainīt zemes lietošanas mērķi 
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Rugāju novada domes 2018. gada 
12. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemtie 
lēmumi
12.aprīlī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 8 
deputāti:  Sandra  Kapteine,  Iveta  Arelkeviča,  Kārlis Brūvers, Agris Kal-
nējs, Lauris Krēmers,  Andris Leons, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns. 
Sēdē tika pieņemti 2 lēmumi.

Par Deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu

Rugāju novada domē tika saņemta Latgales plānošanas reģiona sagatavotā

Deinstitucionalizācijas plāna redakcija. Saskaņā ar plānu Rugāju novadā tiks 
sniegti pakalpojumi: dienas aprūpes centra pakalpojumi pieaugušajiem ar garī-
ga rakstura traucējumiem 8 personām un dienas aprūpes centra pakalpojumi 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 8 personām. Pakalpojums tiek plānots 
8 stundas dienā, piecas dienas nedēļā. Plānotais kopējais finansējums EUR 139 
532,00. Rugāju novada dome nolēma:
1. Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-
2020.g. (izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizāci-
jas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, iet-
varos) iekļauto Rugāju novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, 
finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 
rādītāju vērtības. 
2. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības pro-
grammas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invali-
ditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Baznīcas zvanu torņa fasādes 
atjaunošana”

Rugāju  novada  domē  tika  saņemts  Rugāju  Svētā  Nikolaja  pareizticīgo  drau-
dzes vecākās iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju Svētā Nikolaja pareiz-
ticīgo draudzes sagatavoto projektu, iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla fondā, 
2.konkursā Kultūras mantojuma nozarē. Projekta „Baznīcas zvanu torņa fasādes 
atjaunošana”   kopējā   summa – EUR 9616,26 (deviņi  tūkstoši  seši  simti  seš-
padsmit euro 26 centi), piešķirt līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām iz-
maksām  EUR 1442,44 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit divi euro 44 centi). 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes sagatavoto projektu 
„Baznīcas zvanu torņa fasādes atjaunošana” iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla 
fondā, Kultūras mantojuma nozarē.
2. Projekta   apstiprināšanas   gadījumā   ieplānot  projektam  pašvaldības  līdz-
finansējumu no projekta kopējām izmaksām - EUR 1442,44 (viens tūkstotis 
četri simti četrdesmit divi euro 44 centi) no Rugāju novada pašvaldības 2018.
gada budžeta neparedzētiem izdevumiem.

Rugāju novada domes 2018. gada 
19. aprīļa kārtējā sēdē pieņemtie 
lēmumi

19.aprīlī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris 
Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere. Sēdē tika pieņemts 21 lēmums.

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 
nomu I.N.

Rugāju novada domē tika saņemts I. N. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 – 1,1364 ha platībā uz 10 gadiem, 
lauksaimniecības vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma slēgt zemes no-
mas līgumu ar I. N. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 – 1,1364 ha platībā iznomāšanu. Zemes 
nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.J.

Rugāju novada domē tika saņemts A. J. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0387 nomu  uz 10 gadiem. Rugāju novada dome nolēma pagarināt zemes no-
mas līgumu ar A. J. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 daļas – 0,8 ha platībā iznomāšanu 
(zemes vienības kopplatība 5,4 ha) uz 10 gadiem.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 3874 003 0002

Rugāju novada domē tika saņemts SIA “Latgales ēkas” iesniegums ar lūgumu 
atļaut sadalīt nekustamā īpašuma ,,Krasti”, kadastra numurs 3874 003 0002, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0002 – 13,7 ha platībā, divos 
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 003 0002 – 13,7 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, 
ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Rugāju novada domē tika saņemts SIA “Līcīši”, Reģ. Nr. 41201004177, piln-
varotās personas iesniegums ar lūgumu mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0040 – 26,7 ha platībā no lauksaimniecības 
uz mežsaimniecības zemi. Rugāju novada dome nolēma mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 
0040 – 26,7 ha  platībā no zemes, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par nekustamā īpašuma ,,Krasti” sadalīšanu

Rugāju novada domē tika saņemts SIA “Latgales ēkas”, Reģ. Nr. 41503053157, 
iesniegums par nekustamā īpašuma ,,Krasti” sadalīšanu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Krasti”, kadastra Nr. 3874 003 0002 – 20,8 ha kop-
platībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0003 – 2,9 ha 
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un piešķirt nosaukumu ,,Krasti 
2”.
2. No nekustamā īpašuma “Krasti”, kadastra Nr. 3874 003 0002 – 20,8 ha kop-
platībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0011 – 4,2 ha 
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un piešķirt nosaukumu ,,Krasti 
3”.
3. Zemes  vienībai   ar   kadastra  apzīmējumu  3874  003  0011,  mainīt  zemes 
lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība,  uz - zeme,  uz  kuras  galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība.

Par nekustamā īpašuma ,,Ozolsalas siliņi” sadalīšanu

Rugāju novada domē tika saņemts M.S. iesniegums par nekustamā īpašuma 
,,Ozolsalas siliņi” sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Ozolsalas siliņi”, kadastra Nr. 3874 012 0090 – 36,1 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0007 – 
35,4 ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0007 izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Kadiķīši 1”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0007 mainīt zemes lietošanas 
mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz - 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par adreses dzēšanu un maiņu

Rugāju novada domē tika saņemta Valsts Zemes dienesta Adrešu reģistra e-pas-
ta vēstule ar lūgumu izvērtēt un aktualizēt adreses zemes vienībām un uz tām 
esošām ēkām atbilstoši Rugāju novada teritorijas plānojumam. Rugāju novada 
dome nolēma dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0085 
adresi “Osīši”, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570 un mainīt adreses 
četrpadsmit adresācijas objektiem.

Par nekustamā īpašuma “Jaunlazdiņas” atsavināšanu

Rugāju   novada   dome  2018. gada  15. februārī  ar  lēmumu  Nr. 28  “Par  ne-
kustamā īpašuma “Jaunlazdiņas” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunlazdiņas” ar kadastra numuru 3864 004 
0538 – 2,04 ha platībā, kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Sa-
skaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 2018. gada 4. aprīļa sēdi 
”Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunlazdiņas”, 
komisija  noteica  nosacīto  cenu – EUR 3294,45 (trīs tūkstoši divi simti deviņ-
desmit četri euro un 45 centi). 
Ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt šādas personas zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, 
ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā 
esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei, Rugāju novada 
dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Jaunlazdiņas” ar kadastra numuru 3864 007 
0538 – strapgabala platībā 2,04 ha, kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā.
2. Apstiprināt  pārdošanas  cenu – EUR 3294,45 (trīs  tūkstoši  divi  simti  deviņ-
desmit četri euro un 45 centi).
3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.
4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar uzaicinājumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu nekustamā īpašuma “Jaunlazdiņas”, Lazdukalna pagasts, Rugāju no-
vads pierobežniekiem.
5. Noteikt, ja ir tikai viena pierobežnieka pieteikums, tad slēgt nekustamā īpašu-
ma pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
6. Noteikt, ja tiks saņemti vairāki pieteikumi uz minēto nekustamo īpašumu, tad 

rīkot izsoli starp pierobežniekiem.
7. Noteikt, ja neviens pieteikums netiks saņemts, tad starpgabals tiks izsolīts 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Par nekustamā īpašuma ,,Pārupītes” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2018. gada 15. februārī ar lēmumu Nr. 29 „Par nekustamā 
īpašuma    „Pārupītes”     atsavināšanas     ierosināšanu”     nolēma     sagatavot  
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Pārupītes” ar kadastra numuru 3864 007 
0264 – 10,18  ha  platībā,  kas  atrodas  Rugāju  novada Lazdukalna pagastā. Ne-
kustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0046 – 10,18 ha platībā. Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas komisi-
jas 2018. gada 3. aprīļa sēdi ,,Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam ,  ,Pārupītes””,   komisija   noteica  nosacīto  cenu  –  EUR 11 495,57 
(vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi). Rugāju 
novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Pārupītes” ar kadastra numuru 3864 007 0264 
– 10,18 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par labu 
M.P.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pārupītes” nosacīto cenu EUR 11 495,57 
(vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss” apstiprināšanu

Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetā tika paredzēts līdzfinansējums 
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā Rugāju novadā reģistrē-
to mazo un vidējo uzņēmumu projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko 
personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Rugāju novada 
biznesa ideju konkursa ietvaros. Lai konkurss varētu norisināties, Rugāju 
novada dome nolēma apstiprināt nolikumu “Rugāju novada biznesa ideju 
konkurss”.

Par Patstāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ņemot vērā, ka “Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas noli-
kumā”  veicamo izmaiņu kopējais skaits ir lielāks par 50 procentiem, tad liet-
derīgāk ir izdot jaunu nolikumu. Rugāju novada dome nolēma atzīt par spēku 
zaudējušu 2011. gada 17. februāra sēdē apstiprināto “Rugāju novada domes 
Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” (protokols Nr. 5, 8.§) un apstiprināt 
“Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”.
 
Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanas komisijas sastāvā

Ar Rugāju novada domes 2017. gada 21. septembra sēdes lēmumu Nr. 192 “Par 
izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas 
komisijas sastāvā” tika izslēgta no komisijas sastāva Anita Everte, tāpēc ne-
pieciešams ievēlēt trešo komisijas locekli. Rugāju novada dome nolēma ar 
2018. gada 20. aprīli ievēlēt Santu Everti Rugāju novada pašvaldības dāvinā-
jumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā par komisijas priekšsēdētāju.

Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā

Rugāju novada domē tika saņemts Līgas Cepurnieces iesniegums par ikgadē-
jā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu. “Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas   nolikums”   nosaka,  ka  komisija  sastāv  no  3 (trīs)  locekļiem  un 
sekretāres. Ņemot vērā, ka komisijas sastāvā paliek tikai divi locekļi, tad ne-
pieciešams ievēlēt trešo Izsoļu komisijas locekli. Rugāju novada dome nolēma
no 2018. gada 2. maija izslēgt Līgu Cepurnieci no Izsoļu komisijas sastāva un ar 
2018. gada 3. maiju ievēlēt Loniju Melnaci Izsoļu komisijas sastāvā.

Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas čempionātā junioriem un 
pieaugušajiem

Rugāju novada domē tika saņemts Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijas, 
reģistrācijas Nr. 40008103006, iesniegums ar lūgumu rast finansiālu atbalstu D. 
S. No 2018. gada 10. maija līdz 2018. gada 13. maijam pilsētā Kichkemek (Un-
gārija) notiks Eiropas čempionāts junioriem un pieaugušajiem, uz kuru Latvijas 
izlases sastāvā ir uzaicināta D. S. Rugāju novada dome nolēma piešķirt finan-
siālu atbalstu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā D. S. transporta 
un viesnīcas izdevumu segšanai uz Eiropas čempionātu junioriem un pieau-
gušajiem Kichkemek (Ungārija).

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 
0137 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Rugāju novada dome ir saņēmusi iesniegumus no vairākām personām ar lūgu-
mu piešķirt nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 – 2,46 
ha platībā. 

Turpinājums 4.lpp.
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Turpinājums no 3.lpp.
Tā kā uz zemes gabala nomu ir pieteikušies vairāki pretendenti, Rugāju novada 
dome rīko nomas tiesību izsoli. Rugāju novada dome nolēma izsolīt nomas 
tiesības uz Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 3874 011 0137, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 3,0 ha kopplatībā (zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme).

Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 
0202 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

Rugāju novada dome ir saņēmusi iesniegumus no vairākām personām ar lūgumu 
piešķirt nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 – 2,4449 
ha platībā. Tā kā uz zemes gabala nomu ir pieteikušies vairāki pretendenti, 
Rugāju novada dome rīko nomas tiesību izsoli. Rugāju novada dome nolē-
ma izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0202, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2,4449 
ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme).

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 
“Multisensorās telpas izveide Rugāju novadā”

Rugāju novada domē tika saņemts Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra 
vadītājas Līgas Kravales iesniegums ar lūgumu atbalstīt Rugāju novada domes 
sagatavoto projektu iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu 
konkursa   „Latvijas   valsts    budžeta   finansētās   mērķprogrammas  „Ģimeņu 
atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.
Projekta „Multisensorās telpas izveide Rugāju novadā” kopējā attiecināmo 
izmaksu summa – EUR 23000,00 (divdesmit trīs tūkstoši euro 00 centi), no 
tiem: valsts budžeta finansējums 83% - EUR 19090,00 (deviņpadsmit tūkstoši 
deviņdesmit euro 00 centi),  piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 17% apmērā 
no kopējām attiecināmajām izmaksām  EUR 3910,00 (trīs tūkstoši deviņi simti 
desmit euro 00 centi). Rugāju novada dome nolēma: 
1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Multisensorās telpas 
izveide   Rugāju   novadā”   iesniegšanai   Valsts   reģionālās  attīstības  aģentūrā, 
projektu konkursa „Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas 
„Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.
2. Projekta   apstiprināšanas   gadījumā   ieplānot   projektam   pašvaldības   līdz-
finansējumu 17% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām -  
EUR 3910,00 (trīs tūkstoši deviņi simti desmit euro 00 centi) no Rugāju novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem.

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 
2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2018 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteiku-
mos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums.””

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam 
„Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve”

Rugāju novada dome piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
izsludinātajā atklāto projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gada pasākumā  „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pār-
būve”.   Kopējās   projekta   izmaksas   būs  EUR 634 981,26 (seši   simti   trīs-
desmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro 26 centi). Izmaksas 
par būvprojekta izstrādi, kas ir EUR 9719,33 (deviņi tūkstoši septiņi simti 
deviņpadsmit euro 33 centi) ar PVN, ir samaksātas no Rugāju novada domes 
budžeta līdzekļiem. Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis priekšapmaksu 20% 
apmērā – 38 332,16 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro 16 
centi). Līdz ar to šobrīd Rugāju novada domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 
EUR 586 929,77 (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit 
deviņi euro un 77 centi) apmērā. Rugāju novada dome nolēma lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada   domei    ņemt    ilgtermiņa   aizņēmumu  EUR 586 929,77 (pieci  simti 
astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 77 centi) apmērā 
projekta „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve” ietvaros no Valsts kases uz 
20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam 
„Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve”

Rugāju novada dome piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
izsludinātajā atklāto projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gada pasākumā  „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve”. 
Kopējās projekta izmaksas būs EUR 308 283,43 (trīs simti astoņi tūkstoši divi 
simti astoņdesmit trīs euro un 43 centi). Izmaksas par būvprojekta izstrādi, kas 
ir EUR 6633,83 (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro 83 centi) ar PVN, 
ir samaksātas no Rugāju novada domes budžeta līdzekļiem. Lauku atbalsta die-
nests ir izmaksājis priekšapmaksu 20% apmērā – 42 815,19 (četrdesmit divi 
tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro 19 centi). Līdz ar to šobrīd Rugāju novada 
domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu EUR 258 834,41 (divi simti piecdesmit 
astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 41 cents) apmērā.  Rugāju 
novada dome nolēma lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmu-
mu  EUR 258 834,41 (divi  simti  piecdesmit  astoņi  tūkstoši  astoņi  simti  trīs-
desmit četri euro un 41 cents) apmērā projekta „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” 
pārbūve” ietvaros no Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto 
aizņēmuma procentu likmi.

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam 
„Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve”

Rugāju novada dome piedalās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai izsludinātajā atklāto projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gada pasākumā  7.2„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pār-
būve”.  Kopējās   projekta   izmaksas  ir  EUR  307  281, 89  (trīs   simti  septiņi 
tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 89 centi). Izmaksas par būvprojek-
ta izstrādi, kas ir EUR 5296,78 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro 
78 centi) ar PVN, ir samaksātas no Rugāju novada domes budžeta līdzekļiem. 
Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis priekšapmaksu 20% apmērā – 44 852,64 
(četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi euro 64 centi). Līdz ar to 
šobrīd Rugāju novada domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu EUR 257 132,47 
(divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 47 
centi)  apmērā.  Rugāju novada dome nolēma lūgt  pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju novada domei 
ņemt   ilgtermiņa   aizņēmumu   EUR 257 132,47 (divi simti piecdesmit septiņi 
tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 47 centi) apmērā projekta „Autoceļa 
Pelnupe – Osa” posma   pārbūve”   ietvaros   no  Valsts  kases  uz  20  gadiem  ar 
atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.

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

Domes sēdes/Lēmumi2018 .

Tiks uzsākti  grants ceļu pārbūves 
projekti

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa

Saņemot   Lauku    atbalsta    dienesta   pozitīvu    lēmumu   par   projektu 
apstiprināšanu, 2018.gada 17. aprīlī ir noslēgti  būvniecības līgumi ar 
uzņēmēju - SIA „Ambergold” (reģ. Nr. 44103058866, juridiskā adrese: 
Ābeļu iela 8, Gulbene), kurš uzvarēja iepirkumā un piedāvāja lētāko 
līgumcenu par pašvaldības grants ceļu pārbūvi. Ceļu pārbūve tiks veikta 
ceļu posmos, kuri tika izvēlēti atbilstoši Rugāju novada domes  noteikta-
jiem  kritērijiem un sarindoti prioritārā  secībā. Visiem trīs ceļu posmiem 
tika izstrādāti tehniskie projekti un iesniegti projektu pieteikumi Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gada pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.  Ceļu pārbūves darbi tiks veikti:
-Ceļa posmā Pelnupe – Osa, no 0,000 km līdz 2,036 km, pārbūvējamais posms 
2,036 kilometri,  
-Ceļa posmā Ozolnes – Liepari , no 0,000 km līdz 2,329  km, pārbūvējamais 
posms 2,329 kilometri, 
-Ceļa posmā  Egļusala -  Žeivinieki, no 0,000 km līdz 5, 677 km, pārbūvēja-
mais posms 5,677 kilometri. 
          Pārbūves darbi tiks veikti saskaņā ar tehniskajiem projektiem. Visiem trīs 
ceļiem   paredzētie   pārbūves  darbi ietver – ceļa segas jaunas konstrukcijas iz-
būvi, nobrauktuvju atjaunošanu, caurteku pārbūvi, grāvju tīrīšanu un jaunu 
grāvju izveidošanu – ūdens novadīšanai no ceļa seguma u.c. darbus.  
       Projekta ietvaros paredzēti apjomīgi darbi, tāpēc arī ceļu lietotājiem būs 
jāsamierinās ar dažādiem ceļu satiksmes ierobežojumiem. Lūgums sekot līdzi 
norādītajai informācijai. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2018.gada 30.septembris. 
Kontaktinformācija   par   būvniecības  līguma  izpildi un neskaidru jautā-
jumu gadījumos:
Pašvaldība  – izpilddirektore Daina Tutiņa, tālrunis 27800548.
Būvuzņēmējs  -  valdes priekšsēdētājs Kaspars Raģelis, tālrunis 29396766, 
                           darbu vadītājs - Juris Melecis, tālrunis 29499469.
Būvuzraudzību veic SIA „R4F” - (reģ.Nr.42403040456, juridiskā adrese: 
„Niedres”, Baltinavas novads), kontaktpersona valdes priekšsēdētājs Armīns 
Saidāns, tālrunis 26629799.
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Par SIA “AP Kaudzītes” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojumu 
tarifiem

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža 

Sabiedrisko   pakalpojumu   regulēšanas  komisija  2018. gada  5. aprīlī  pieņēma 
lēmumu Nr.38 (protokols Nr.13, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”. 
         Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka 
no 2018.gada 1.janvāra tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj 
dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu. 
          Informējam,  ka   attiecībā  uz  patērētāju  (atkritumu  radītāju)  atkritumu   ap-
glabāšanas apsaimniekošanas maksa paliek nemainīga, kā tas norādīts Rugāju novada 
domes 20.07.2017. pieņemtajā lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu”.

Informācija sociālajos jautājumos
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 
Santa Everte

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2018.gada 1.marta līdz 31.martam:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) –  EUR 373,54
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajiem I grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 500,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 914,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 25,00
Pabalsts bāreņiem ( un aizbildņiem) – EUR 944,39
Pabalsts politiski represētām personām – EUR 30,00
Pabalsts ārkārtas situācijās – EUR 0,00
Bēru pabalsti – EUR 450,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pārējie pabalsti – EUR 2704,31
            t.sk.  pabalsts veicot sabiedrisko darbu- EUR 25,00; 
            pabalsts jubilāriem – EUR 150,00
            ēdināšanai – EUR 2529,31; 
            mācību piederumiem - EUR 0,00
            donoriem – EUR 0,00

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 
2018. gadam – EUR 70685,00
Izlietotie līdzekļi martā – EUR 6086,24
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 14910,31

Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 4 ģimenēm 
Piešķirts trūcīgas personas statuss – 7 personām
Piešķirts GMI pabalsts – 2 ģimenēm
Piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss – 6 ģimenēm
Piešķirts maznodrošinātas personas statuss - 11 personām
Piešķirts ārstēšanās pabalsts – 29 personām
Piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts – 2 personām
Piešķirts apbedīšanas pabalsts – 6 personām
Piešķirts pabalsts kā politiski represētai personai – 1 personai
Piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 7 personām
Piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 2 personām
Piešķirts pabalsts veicot sabiedriski derīgu darbu konkrētas 
situācijas risināšanai – 1 personai
Piešķirts atbalsts pārtikas paku veidā krīzes situācijas 
risināšanai – 1 personai
Piešķirts pabalsts briļļu iegādei bērnam – 1 personai
Piešķirts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no 
prettiesiskām darbībām – 1 personai
Piešķirts pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 1 personai
Piešķirts pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 
bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 1 personai
Piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums Sociālās aprīupes centrā 
“Rugāji” – 2 personām
Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - 3 
personām. 

Pārskata ziņojums par Rugāju 
novada bāriņtiesas darbību 
2017.gadā

Rugāju novada Bāriņtiesas priekšēdētāja 
Rasma Piliņa

 2017.gadā Rugāju novada bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus:

 Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 5
 Iecelts sevišķais aizbildnis
 Aizbildņa atlaišana
 Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
 Bērnu nodošana aprūpē citai personai
 Atzinumi tiesai
 Par aizgādņa iecelšanu mantojumam u.c.lēmumi, saistīti ar
 mantojumu      

2
1
1
2
1
3

     Divi bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 2017.gadā pārsūdzēti tiesā. 
Bāriņtiesas    lēmumi    atstāti    negrozīti.   Bāriņtiesā    pārskata   gadā  
ierosinātas 12 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 
ir 150.
      Uz  2017. gada 31. decembri aizbildņu ģimenēs dzīvoja 8 bērni.  
2017.gadā audžuģimenēs vai institūcijās ievietotu bērnu nav.
     2017. gadā Bāriņtiesa ir informējusi novada sociālo dienestu un 
citas institūcijas par ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu augšanai 
un pilnvērtīgai attīstībai atbilstošu apstākļu nodrošināšanu. Pateicoties 
pašvaldības sniegtajiem sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai 
starpinstitucionālajai sadarbībai ar Izglītības pārvaldi, izglītības 
iestādēm,   ģimenes   ārstiem,  Pašvaldības  un  Valsts policiju un vecā-
kiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par bērnu aprūpi, vajadzībām un 
audzināšanu. Sadarbības rezultāts ir to gadījumu skaita samazināšanās, 
kad  bāriņtiesai  vajadzējis  izņemt bērnu no ģimenes un pārtraukt vecā-
kiem aizgādības tiesības. 
     Bāriņtiesa  aicinājusi personas uz pārrunām, veikusi izskaidro-
jošu, profilaktisku darbu un preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un 
vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.Bāriņtiesa iesaistījusies 
situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības iestādes, pārkāpj 
uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. 
      Arvien  aktuāls  ir  jautājums,  kā  nodrošināt atbalsta personāla 
pieejamību, kas konkrēti strādā ar ģimenēm viņu dzīvesvietā, mācot 
vecākiem apgūt saimnieciskās prasmes, prasmes bērnu audzināšanā un 
aprūpē. Ienākumu līmenis mūsu reģionā ir, salīdzinot ar vidējo valstī, 
zems, un iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas nokļūt uz apmācībām 
novada centrā vai pilsētās kaimiņu novados.
         Bāriņtiesa pieprasījusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijai un izsniegusi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērn-
iem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai. 
       Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar 
mērķi   sekmēt   bāriņtiesu   darbinieku  profesionālo izaugsmi, popula-
rizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā, risināt jautājumus bērnu tiesību 
aizsardzības jomā  un citus bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus. 
Lai pilnveidotu savas zināšanas, bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši 
dažādus kursus, kā arī Valsts bērnu tiesību inspekcijas un Tiesībsarga 
organizētos seminārus, diskusijas. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 
6.daļā noteiktajam, Rugāju novada pašvaldība ir sniegusi atbalstu un 
Bāriņtiesas priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniecei un bāriņtiesas 
loceklēm bija iespēja apmeklēt supervīzijas.
       Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 2018. gada janvārī 
iesniegts bāriņtiesas ikgadējais valsts statistikas pārskats par 2017. 
gadu. 
        Bāriņtiesā pārskata gadā saņemti 416 dokumenti, nosūtīti 141 
dokumenti.
         Otra  bāriņtiesas  darbības  joma  ir  veikt notariālas darbības - 
bāriņtiesas uzdevums ir sagatavot dokumentu projektus un apliecināt 
darījumus, apliecināt un pieņemt glabāšanā testamentus, sastādīt, 
apliecināt un atsaukt pilnvaras, apliecināt paraksta īstumu, apliecināt 
parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai un veikt citus 
Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 
61.  panta    otrajā     daļā    noteiktajam,     Bāriņtiesas   apliecinājums 
juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 
       2017.gadā Bāriņtiesa novada teritorijā veikusi 172 notariālās dar-
bības. Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva 
likumam. 
       Pārskata ziņojums sagatavots pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu.
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Rugāju novada dome izsludina zemes vienību 
nomas tiesību izsoles
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 2,46 ha kopplatībā, 
nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 
lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugā-
ju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalī-
bai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. maija plkst. 11.00. 
Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) 
Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. 
LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana no-
tiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2018. 
gada 18. maijā plkst. 11.00.

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme ar 
kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 2,4449 ha kopplatībā, 
nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 
lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugā-
ju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalī-
bai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. maija plkst. 11.15. 
Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) 
Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. 
LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana no-
tiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2018. 
gada 18. maijā plkst. 11.15.

Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale (Tālrunis: 26383351; 
64521348, e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv)

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošo zemes gabalu
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0056, Rugāju novada Lazdukalna pagastā 5,0 ha platībā.

Kontaktinformācija: Rugāju novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. 
tālr. 27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāju novads, Rugāju 
pagasts).

1.VISPĀRīGIE NOTEIKUMI 
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada 
domes (turpmāk - Pašvaldība) līdzfi nansējums Rugāju  novadā 
reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) pro-
jektiem   uzņēmējdarbības   attīstībai   un  fi zisko  personu  biznesa 
ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk – projek-
ti) Rugāju novada biznesa ideju konkursa   ietvaros. 
1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome. 
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts fi nansējums EUR 5000 
(pieci tūkstoši euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības  2018. 
gada budžeta līdzekļiem. 
1.4. Pašvaldības fi nansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts 
Rugāju  novada uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma 
reģistrā,   un    fi ziskām    personām,   kuras    ir   gatavas   uzsākt 
uzņēmējdarbību    Rugāju     novada   administratīvajā    teritorijā, 
reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, ja biznesa idejas 
pieteikuma    izvērtēšanas   rezultātā  iegūs  fi nansējumu  uzņēmēj-
darbības atbalstam. 
1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā.  Šī   mērķa   īstenošanai   Pašvaldība  piešķir  līdzfi nansē-
jumu uzņēmumu un fi zisko personu projektiem, kas paredz: 
1.5.1. jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu; 
1.5.2. jaunu darba vietu radīšanu; 
1.5.3. uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm. 
1.6. Līdzfi nansējumu    nepiešķir     projektiem,   kas   saistīti   ar 
starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pār-
došanu, azartspēlēm, primāro lauksaimniecību.
1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursā  
par Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanu ir uzņēmumam, kas 
atbilst šādiem kritērijiem: 
1.7.1. uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz EUR 15 000.
1.7.2. uzņēmums   ir   reģistrēts  LR  Uzņēmumu  reģistrā  ar  juri-
disko adresi Rugāju novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju 
novada teritorijā. 
1.8. Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu nevar pretendēt uzņēmums: 
1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts 
tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir   apturē-
ta  vai  pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par komercdarbības 
bankrotu; 
1.8.2. kuram pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības 
noteikto obligāto maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas 
brīdi dalībai konkursā; 
1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. 
1.9. Uz    Pašvaldības     līdzfi nansējumu    var   pretendēt fi ziska 
persona – Rugāju novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas 
nodibināt   un    reģistrēt   uzņēmumu  LR Uzņēmumu reģistrā, un 
attīstīt uzņēmējdarbību Rugāju  novadā, sava biznesa idejas pie-
teikuma ietvaros. 
1.10. Viens uzņēmums vai fi ziska persona izsludinātā Rugāju 
novada biznesa ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības 
līdzfi nansējumu tikai vienam biznesa idejas projektam. 
1.11. Viena   uzņēmuma   vai  fi ziskas  personas  vienam biznesa 
idejas    projektam    maksimāli   pieļaujamais   Pašvaldības  līdz-
fi nansējuma apmērs ir EUR 1000 (viens tūkstotis euro). 
1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas 
ar  komercdarbības  izveidi  un  attīstību,  ieguldījumiem  komerc-
darbības pamatlīdzekļos un iekārtās.
1.13. Par neatbilstošām tiek  noteiktas izmaksas, kas radušās 
pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa pieteikuma 
sagatavošanas izmaksas, degvielas izmaksas, atalgojums.
1.13. Konkursā     nevar      piedalīties     saimnieciskās     darbības 
veicēji, biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to 
apvienības.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana: 
2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugāju  no-
vada domē, Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, 
pie sekretāres. 
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada 

Rugāju novada 
biznesa ideju 
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 2018. gada 

19.aprīļa lēmumu Nr.93

KONKURSA NOLIKUMS

Iespēja Rugāju novada skolu jauniešiem 
strādāt vasaras brīvlaikā

Lai   nodrošinātu   skolēniem   iespēju   iegūt  darba  iemaņas, pamatprasmes un darba pie-
redzi,   kā   arī,  lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada  vasaras  brīv-
laiku,  2018. gada  vasaras  brīvlaikā  Rugāju  novada  pašvaldība piedāvā novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem iesaistīties pašvaldības fi nansētās darba 
vietās.
       Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 23 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugā-
ju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši   15   gadu  
vecumu,   ņemot   vērā  proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā: Rugāju pagastā 
nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 14 skolēniem un Lazdukalna pagastā – 9 skolēniem. 
Skolēnu nodarbinātības pasākumi notiks vasaras brīvlaikā Rugāju novadā laika posmā no 2018. 
gada 4. jūnija līdz 2018. gada 24. augustam.
          Nodarbinātības   pasākumos   vasaras   brīvlaikā   iesaistītie skolēni strādās 10 darba dienas, 
četras stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā 
par faktiski nostrādātajām stundām.
         Iesniedzamie dokumenti - vecāku vai aizbildņu aizpildīts iesniegums un ārsta izziņa (forma 
027) par veselības stāvokli. Dokumentus varēs iesniegt Rugāju novada domē (Kurmenes iela 
48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads)  pie sekretāres no 27. aprīļa līdz 2018. gada 21. 
maijam. 
         Par  izvērtēšanas  rezultātiem  darba grupa informēs skolēnus līdz 2018. gada 25. maijam, 
izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar 
izvēlēto skolēnu sarakstu.
         Ar    Rugāju     novada    domes  15.03.2018.   noteikumiem   Nr.  2/2018. “Kārtība,   kādā 
organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un Rugāju novada domē pie sekretāres Kur-
menes ielā 48, Rugāji, Rugāju nov., Rugāju pag. .

Kontaktinformācija: Rugāju novada Izglītības pārvaldes sociālā pedagoģe Rūta Sproģe 
25623818, 27888986;   Rugāju    Jauniešu   iniciatīvu - interešu  centra  vadītāja  Līga  Kravale, 
tālrunis 27818471.

Rugāju novada Izglītības pārvaldes sociālā pedagoģe Rūta Sproģe
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domei, Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar norādi – „Rugāju 
novada biznesa ideju konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 
vēlāks par 2018.gada 1.jūniju); 
2.1.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi 
dome@rugaji.lv 
2.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var 
saņemt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā ( Kurmenes iela 
36, Rugāji) vai pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv  
2.3. Konkurss norisinās un pieteikumus pieņem  no 2018.gada 2.maija līdz 
1.jūnijam plkst.16:00.  

3. KONKURSA PIETEIKUMS 
3.1. Konkursa pieteikums jāsagatavo, izmantojot pieteikuma veidlapu (nolikuma 
1.pielikums), kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai konkursa pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi: 
3.2.1. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija vai UR lēmuma kopija (ja 
iesniedzējs ir juridiska persona); 
3.2.2. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV); 
3.2.3. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un 
paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību. 
3.3. Konkursa pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais burtu 
lielums - 12. 
3.4. Konkursa pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā. 
3.5. Konkursa pieteikums (konkursa pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir 
jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā. 
3.6. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas 
patiesumu. 

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 
4.1. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu -  nozares ekspertu sastāvā. 
4.2. Komisijas locekļi paraksta konfidencialitātes vienošanos, apliecinot pretendentu 
iesniegtās informācijas neizpaušanu trešajām personām. 

5. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 
5.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, ne vēlāk kā 
līdz 14.jūnijam, nosaka laiku, kad pretendenti klātienē sniegs savas biznesa idejas 
prezentāciju un atbildēs uz konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa 
ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots individuāli 
uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pretendentam sava biznesa ideja jāprezentē 
maksimums 7 (septiņās) minūtēs brīvi izvēlētā formā. 
5.2. Biznesa idejas izvērtēšanai kopumā ir noteikti 13 kritēriji, kas uzskaitīti zemāk. 
Katram kritērijam ir noteikts maksimāli iegūstamo punktu skaits.Maksimālā punktu 
summa – 140 punkti.   
5.2.1.Vērtēšanas kritēriji
5.2.2. Visi biznesa ideju vērtēšanas kritēriji ir sadalīti divās grupās – būtiskākie 
kritēriji un pārējie kritēriji. Vispirms biznesa ideja tiks izvērtēta pēc būtiskākajiem 
kritērijiem. Būtiskākajiem kritērijiem ir noteikts minimāli nepieciešamais punktu 
skaits kopumā 32, kas ir jāiegūst biznesa idejas novērtējumā. Ja būtiskākajos kritēri-
jos šis minimālais kopējais punktu skaits netiks iegūts, biznesa ideja tiks noraidīta.
5.2.3. Pēc punktu piešķiršanas katrai biznesa idejai būtiskākajos un pārējos kritērijos, 
punkti tiks saskaitīti kopā un attiecīgi visi atbalsta pretendenti tiks sarindoti dilstošā 
secībā, atbilstoši to kopējam saņemtajam punktu skaitam visos kritērijos (sākot no 
augstākā punktu skaita līdz zemākajam punktu skaitam).

5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 komisijas 
locekļi. 
5.4. Konkursa pieteikumu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.2. minētajiem 
kritērijiem. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.   
5.6. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji,  noraidīt to vai 
piešķirt papildus finansējumu. 
5.7. Komisijas lēmums atbalsta pretendentiem tiek paziņots ne vēlāk kā piecu darba 
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
5.8. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums katram konkursa pretendentam tiek 
paziņots mutiski, sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto tālruni un rakstiski, 
nosūtot lēmumu uz konkursa pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 
6. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA 
6.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītās biznesa idejas īstenotāju par projekta 
īstenošanu   un   piešķirtā   līdzfinansējuma  izlietošanu. Līgums abām pusēm par līdz-
finansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku. Ja 
noteiktajā laikā Uzņēmums atsakās slēgt līgumu vai ir citādi apstākļi, kuru dēļ ar 
Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, pašvaldība var lemt par pašvaldības līdz-
finansējuma pārdali pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus vai izsludinot jaunu 
konkursu.
6.2. pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa notiek divās daļās: 
6.2.1. pirmā daļa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līdzfinansējuma saņēmējam 
paredzētās   summas    tiek    izmaksāta   pēc   līguma  ar  Pašvaldību parakstīšanas un 
atbilstoša rēķina saņemšanas; 
6.2.2. otrā daļa atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala 
atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 
no līdzfinansējuma saņēmēja. 
6.3. Precīzas līdzfinansējuma otrās daļas apmērs (līdz 50% (piecdesmit procentu) no-
teikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus 
apliecinošiem dokumentiem.
6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2018.gada 30.novembrim.
6.5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta 
īstenošanas    beigu    termiņa    un    līdzekļu   izlietojuma   iesniedz  Rugāju  novada 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pārskatu par projekta īstenošanas gaitu 
un piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (nolikuma 2.pielikums.)
6.6. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši konkursa pieteikumā 
paredzētajam mērķim, Uzņēmums to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā 
pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 
6.7. Projekta uzraudzības periods uzņēmumam tiek noteikts 2 gadi
6.8. Ja     projekta     uzraudzības    periodā    saimnieciskā   darbība  nav  uzsākta,  nav 
izpildīti    projekta    nosacījumu,   vai  saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad 
Finanšu komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai iegādāto materiālo 
vērtību nodošanu Pašvaldībai. 
6.9. Pašvaldībai    (t.sk. Rugāju   novada    uzņēmējdarbības    un   tūrisma   attīstības 
centram) ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms 
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas un uzraudzības 
laikā. 
6.10. Pašvaldībai un Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centram 
ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.

Pieteikuma veidlapas elektroniskā formātā pieejamas 
www.rugaji.lv sadaļā Jaunumi. 

Kritērijs Maksimāli piešķiramo 
punktu skaits

Pieteikuma veidlapas  
attiecīgās daļas numurs

N.p.k.

 Būtiskākie kritēriji
 1.

 6.

 5.
 4.

 3.
 2.

 Produkta vai pakalpojuma apraksts
 Noieta tirgus analīze
 Konkurences priekšrocības

 Mārketinga plāns
 Ieņēmumu loģika un pamatotība

 Atbalsta summas izlietojums

15
10
15

10
15

15

3,4
6
3

7
4

5,9
Kopā maksimāli piešķiramo punktu skaits būtiskākajos kritērijos  

Minimālais nepieciešamo punktu skaits būtiskākajos kritērijos
 80
 32

 Pārējie kritēriji
 7.
 8.

 9.
 10.
 11..
 12..
 13.

 Kopā pārējos kritērijos
 Punktu skaits kopā abās kritēriju grupās

 Biznesa plāna kopsavilkums
 Biznesa ideja, tās unikalitāte un novatorisms, īstenotāja iepriekšējā pieredze un zināšanas paredzētajā 
 biznesa darbības jomā
 Produkta vai pakalpojuma patērētāja jeb klienta vajadzību analīze
 Konkurentu analīze
 Risku un iespēju (SVID) analīze
 Plānotie finanšu aprēķini
 Biznesa idejas apraksta noformējums

5
10

10
10
10
10
5

 60
 140

1
3,2

6
3,6,7

8
14

Viss pieteikums

Vērtēšanas kritēriji
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Grāmata ir sapnis, kuru tu turi 
savās rokās…

6. aprīlī Rugāju bibliotēkā pulcējās “Bērnu jauniešu un vecāku žūrijas 
2017 dalībnieki”. Tikšanās iemesls sen gaidīts - grāmatu lasīšanas ek-
spertu sumināšana, jo noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. 
         “Bērnu,  jauniešu  un  vecāku  žūrijas” aizvadītā gada kolekcijā bija 
iekļautas 28 grāmatas. No septembra līdz janvārim bērni un vecāki lasīja 
un vērtēja grāmatas. Katram dalībniekam savā vecuma grupā bija jāizlasa 6 
grāmatas. Grāmatas bija interesantas, aizraujošas un sirsnīgas, to apstiprināja 
gan   bērni,   gan   vecāki.  Pavisam   kopīgā   lasīšanā   iesaistījušies   ap   20  
tūkstošiem    dalībnieku     no    668   bibliotēkām.    Lasīšanas   veicināšanas 
programma jau vairāk kā 17 gadus veiksmīgi piedāvā iespēju bērniem, jau-
niešiem un viņu vecākiem iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas kampaņā. 
Žūrijas eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaista draugus 
sarunās   par   lasīto.   Ekspertu   lomās  iejutās 17 bērni un 12 vecāki: Kārlis 
Anckins, Sintija Cepurniece, Anda Cepurniece, Beāte Ančāne, Samanta 
Sproģe, Neo Markuss Sņegovs, Adrians Lonskis, Marta Kočāne, Rinalds 
Dobrovoļskis, Lauma Dreimane, Līva Garbacka, Marika Garbac-
ka, Endija Garā, Marta Felicita Sņegova, Diāna Dārzniece, Amanda 
Kočāne, Agita Nazarova, Astrīda Puško, Iluta Učelniece, Evita Sproģe, 
Guna Dreimane, Sanita Anckina, Velta Adelča, Gunita Dobrovoļska, 
Līga Cepurniece, Tatjana Kočāne, Ilze Dobrovoļska, Ilze Janiša, Sanita 
Studere.
            Piebildīšu,  ka   šogad   vecāku   žūrijas  dalībnieku  skaits  krietni  ir 
pieaudzis.  Tas  liek  domāt,  ka  bērniem patīk iesaistīt vecākus un lasīt kopā, 
savukārt,  vecākiem  ir iespēja pavadīt kopīgi brīvo laiku, būt informētiem, ie-
pazīt literatūru, kuru lasa viņu bērni, apmeklēt bibliotēku. Bērni ļoti uzmanīgi 
sekoja līdzi tam, cik grāmatas viņa mamma jau ir izlasījusi? Vai viņa jau ir 
paņēmusi nākamo grāmatu?

Rugāju bibliotēkas bibliotekāre Evita Sproģe

Foto: Evita Sproģe 

          Bērni satraukti un priecīgi ieņēma savas sēdvietas. Svinīgais brīdis sākās ar 
paldies vārdiem visiem dalībniekiem. Bērnu žūrijas eksperti veltīja viens otram 
skaļus aplausus, katrs saņēma pateicību , interesanta dizaina aprocīti, kura tika 
ātri pārvērsta arī par grāmatzīmi vai interesantu kaklarotu, protams, kā visās ap-
balvošanas ceremonijās pieklājas, tika dāvināti ziedi, arī bērniem katram tika 
koša, koka puķīte, bet mammas savus ziedus vasarā audzēs puķu dobēs. Kad 
dāvaniņas bija izdalītas, varēja draudzīgi baudīt sarūpēto saldo cienastu. Daži 
žūrijas dalībnieki nevarēja ierasties, tas nekas, dāvaniņas ar sveicieniem tika 
nogādātas adresātiem.  Atlikušo laiku bērni bibliotēkā pavadīja radoši: zīmēja, 
spēlēja galda spēles, sērfoja internetā, bet kāds “iegrima” grāmatu valstībā. Daži  
lasītāji interesājās, vai varētu pieteikties jaunajai bērnu žūrijai? Pēcpusdiena aiz-
ritēja pozitīvām emocijām piepildīta. Bērni jutās laimīgi un gandarīti par paveik-
to darbiņu.
          Nīls   Geimans   ir   teicis:  “Grāmata  ir  sapnis,  kuru  tu  turi savās rokās”. 
Lasīšana  var  paplašināt  ikviena  redzesloku  un  zināšanas par lietām. Nāciet uz 
bibliotēku arī Jūs, ienirstiet noslēpumu, atklājumu un gudrību valstībā.

Iegūst 1. vietu un 700 
eiro stipendiju
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Šajā konkursā piedalījies otro gadu pēc kārtas un šogad esi izcīnījusi uzvaru.
Gan pagājušajā gadā, gan šajā gadā piedalījos skolotājas Ingūnas Andersones mudināta. Lai arī 
pērn neieguvu galveno balvu, tomēr uzskatu, ka tiku salīdzinoši tālu, jo biju starp desmit labā-
kajiem konkursa dalībniekiem un manis veidotais plakāts par to, kas ir bioekonomika aizceļoja 
līdz pat Latvijas Televīzijas spēlei «Gudrs, vēl gudrāks», kurā, atsaucoties uz to, tika sastādīts 
jautājums. Arī šogad nepadevos un domāju, ka mēģināšu piedalīties vēlreiz, iegūtā pieredze 
noteikti palīdzēja sasniegt mērķi. 

Piedaloties šajā konkursā ieguvi arī jaunas zināšanas. 
Pavisam noteikti! Tagad tiešām varu teikt, ka diezgan skaidri izpratu, kas ir bioekonomika un 
efektīva, ilgtspējīgai meža apsaimniekošana. Izstādē “Iepazīsties – koks!”, uzzinājām ko vairāk 
par koksni un tās produktu tālāku izmantošanu. Bijām pārsteigti par to, cik ļoti ikdienā mēs esam 
“atkarīgi” no koksnes, tā ir gan saldējumā, gan iPhone ekrānā un citur. Arī mācībām šis konkurss 
būtiski netraucēja, taču prasīja diezgan daudz laika. 

Konkurss norisinājās trīs kārtās un visās kārtās bija uzdevumi, tev bija arī 
konkurenti..
Šajā konkursā no konkurentiem kļuvām par draugiem, jo mums bija kopīgas intereses un mērķi 
uz ko tiekties. Zinu, ka sākotnēji, jeb pirmajā kārtā, iesniegto plakātu bija ļoti daudz. No tiem 
tika izvēlēti 32 labākie, kurus uzaicināja uz konkursa 2.kārtu - “Izpēti dabā” jeb Bioekonomikas 
ekspedīciju, kas notika februārī. Devāmies uz LVM apsaimniekotajiem mežiem, satikām nozaru 
speciālistus, kopīgi izpratām, kā tiek apsaimniekoti meži Latvijā. Bijām AS “Latvijas Finieris” 
rūpnīcā, tur ieguvām daudz jaunas informācijas. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi noderēja 
konkursa trešajā kārtā “Runā!”, radot video vēstījumu ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam 
bija izšķiroša loma stipendijas ieguvē. Manā video vēstījumā lielākie palīgi bija skolasbiedri, kā 
arī ģimene. Filmēšanas tehniku aizņēmos no brālēna. Video filmēju un montēju pati, šīs prasmes 
apguvu pašmācības ceļā.

Atceries, kādas bija sajūtas, kad uzzināji, ka esi uzvarējusi konkursā? 
Tajā dienā mums bija diagnosticējošais darbs ķīmijā un skolotāja iepriecināja ar šo ziņu, sākot-
nēji nespēju noticēt, parādījās iekšējs satraukums, domāju, ka ir nepieciešams pārbaudīt LVM 
mājaslapu. Lasot jaunāko informāciju pārliecinājos– jā, ir! (smaida). 

Kā plāno izmantot iegūto stipendiju?
Naudu izmantošu talanta attīstībai – plānoju iegādāties videokameru, jo naudas summa ir pie-
tiekami liela, lai spertu pirmos soļus – apgūtu un pilnveidotu prasmes filmēšanā. Šogad šis ir 
mans lielākais sasniegums un zinu, ka arī vecāki ir lepni, vēlos viņiem teikt lielu  paldies par at-
balstu un palīdzību, kas tika sniegta visu konkursa laiku. Tas, ko es ieteiktu visiem, kuri piedalās 
konkursos – iepazīties ar žūrijas norādījumiem, jo tiem ir būtiska nozīme jebkura konkursa gaitā. 
Liels paldies jāsaka skolotājai un skolasbiedriem. Šo iespēju nenožēloju un esmu gandarīta par 
sasniegto rezultātu. Zinu, ka nedrīkst baidīties, ir jāiet un jādara. Baidoties mēs uz priekšu ne-
tiksim! 

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides 
problēmu   risināšanā,  AS “Latvijas  valsts  meži” (LVM) 
sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS “Latvijas 
Finieris”  un   Valsts   izglītības   satura   centru   organizēja   
vidusskolēniem  stipendiju   konkursu   “LVM  Bioekono-
mikas  skola”. Trijās konkursa kārtās jaunieši iepazina, 
pētīja dabā un risināja jautājumus, kuri skar inovatīvo 
bioekonomikas jomu. 
1.vietu un 700 eiro stipendiju  no AS “Latvijas valsts meži” 
konkursā ieguva Rugāju novada vidusskolas 11. klases 
skolniece AMANDA KOčĀNE, kura ar savu apņēmību 
un radošumu, cītīgi darbojoties izcīnīja pelnītu uzvaru.

Foto: no personīgā arhīva
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galam apzināts vai ir aizmirsts un nolikts malā. Katru gadu vēl var atrast un 
„celt galdā” senās prasmes, tradīcijas, amatus, kas ļoti labi iederas arī mūsdienu 
sadzīvē, tas ir interesanti un aizraujoši.

Rugāju novada mazie vokālisti tiekas 
konkursā “Cālis 2018”
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Daudzus gadus pēc kārtas, ik pavasari, Rugāju novadā norisinās mazo 
vokālistu konkurss “Cālis”. Brašie dziedātāji, gatavojoties konkursam, 
bija iemācījušies katrs divas dziesmas un ar prieku tās dziedāja gan žūrijai, 
gan skatītājiem un atbalstītājiem.
           Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija trīs locekļu sastāvā – Rugāju tau-
tas nama dāmu vokālā ansambļa vadītāja, pedagoģe Sanita Anckina, Balvu   
mūzikas   skolas   pedagoģe   Rita   Keiša  un  Rugāju jauktā kora diriģents 
Pēteris Sudarovs, kurš priecājās par to, ka ar katru gadu bērni dzied labāk, kas 
nozīmē, ka mūsu novadā skanēs gan ansambļi gan kori, kuros darbosies arvien 
jaunas paaudzes. Gadu no gada mazie dziedātāji sevi pierāda kā māksliniekus, 
kuri nebaidās no skatuves un labprāt dzied gan nopietnas, gan jautras dzies-
mas. Paldies jāsaka arī skolotājām, kas cītīgi gatavoja mazos cāļus konkursam 
- Rugāju novada vidusskolas skolotāja Velgai   Smoļakai   un   Eglaines   pamat-
skolas  skolotājai  Aijai Ikstenai.
         “Šodien, kad tiekamies saules pielietā aprīļa piektdienā, droši varu apgal-
vot,   ka   tiekamies   novada   mīļākajā,   sirsnīgākajā  un  pūkainākajā pasā-
kumā, lai cildinātu mūsu novada visdziedošākos Cālīšus. Gribu pateikt   paldies   
vecākiem,   kuri   palīdzējuši   bērniem  nonākt  līdz  šim brīdim, kad viņi kāpj 
uz skatuves un sniedz savus priekšnesumus. Paldies skolotājiem, kuri pielikuši 
savu mīlestību un rūpes, lai mazie dziedātāji šodien   varētu   uzstāties.   Lai  
skaisti skan dziesmas konkursa dalībniekiem,   jūs   esat   labākie!” vēlēja  Rugā-
ju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine.

Pasākums “Kopā roku rokā”
 norisinājies jau sesto gadu pēc kārtas
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

28. martā Rugāju novada Eglaines pamatskola jau sesto gadu pēc kārtas 
uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām, lai 
kopā pavadītu draudzīgu, izzinošu, pozitīvu un sirsnīgu emociju piepildītu 
dienu pasākumā “Kopā roku rokā”. Pasākumā bērniem, skolotājiem un 
asistentiem bija iespēja iepazīties ar Lienīti, kura cītīgi sekoja līdzi Sprīdīša 
gaitām meklējot laimi.
          Šogad, kad mums ir lemts piedzīvot ļoti atbildīgu un skaistu gadu – 
piedzīvot savas valsts simtgadi, arī pasākuma “Kopā roku rokā” temats tika 
izvēlēts šo svētku noskaņās. Kā atzina paši pasākuma dalībnieki, tad viņiem ir 
prieks, ka šogad satikušies mūsu tautai ļoti nozīmīgā gadā, tāpēc arī   priekšne-
sumi, ar   kuriem priecēja bērni bija bagāti ar patriotismu un mīlestību pret savu 
zemi. “Mūsu valsts netapa vienā dienā, tā bija mērķtiecīga un tālredzīga Latvi-
jas cilvēku rīcība. Šodien mums pa spēkam ir viss, kam mēs ticam…Gatavojot 
prezentāciju ar bildēm un griezumā, atceroties bērnus toreiz un redzot tagad, 
jādomā, pa kuru laiku viņi ir paspējuši tā izaugt, un gribas domāt, ka arī  mēs 
ar pasākumu “Kopā roku rokā” esam auguši,” teica Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas speciālās izglītības skolotāja Aija Pluša.
         Atkalredzēšanās prieks ir tas, kas ikgadu ir vērojams šajā pasākumā, taču 
tāpat tiek gaidīti arvien jauni dalībnieki. Šogad “Kopā   roku   rokā” sagaidī-
ja Preiļu pirmo pamatskolu, kuri, priecājoties par uzaicinājumu, atzina, ka ļoti 
gaidījuši šo pasākumu. Taču jau vairākus   gadus   pēc   kārtas  pasākumu  ap-
meklēja  skolēni  no  Salnavas pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Kalsnavas 
pamatskolas, Krišjāņa Valdemāra sākumskolas, Stacijas pamatskolas un Balvu 
pamatskolas. 
          Par īpašiem pārsteigumiem un priekšnesumiem bija parūpējušies paši pasā-
kuma organizatori - Rugāju novada Eglaines pamatskola. Sagaidot ciemiņus, 
viņi katram dāvināja Sprīdīša laimes lāpstu, ar vēlējumu atrast savu ceļu un 
atcerēties, ka sasniegt var visu, kas vien ir iekārots, tikai vajag rakt. 
           Arī šogad visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja aplūkot izstādi, kuru 
veido pašu bērnu radītie darbi no papīra, dzijas un pat koka.

NOMINĀCIJAS

Rugāju novada dziedošākais cālis 2018 – Arvita Lonska, Cālīte dāmīte – 
Sanija Sīle, Saulainākais cālis – Ilze Pasikova, Atraktīvākais cālis – Kārlis 
Žagars, Krāsainākais  cālis – Santa  Kupča,  Elegantākais  cālis – Adrians  
Baburins, Raibākais cālis – Amanda Zuša, Mīlīgākais cālis – Lauma Žagare, 
Graciozākais cālis – Mia Mišela   Sņegova,  Brašākais    cālis – Jānis  Pērkons,    
Skanīgākais   cālis – Rinards Kalnējs. 

“Satiec savu meistaru! 2018” Rugājos
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

No 2018. gada 6. līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amat-
nieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji 152 vietās visā Lat-
vijā aicināja uz pasākumu “Satiec savu meistaru! 2018”. Pasākums tiek 
rīkots ar mērķi vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām 
un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
         Jau  septīto  gadu  pēc  kārtas, Sieviešu biedrība “Ūdensroze” sadarbībā ar 
Rugāju novada muzeju, “Satiec savu meistaru! 2018” ietvaros, aicināja      ikvienu     
interesentu     piedalīties     trijās    meistardarbnīcās. Marta Gailuma prezentēja 
savu darināto Rugāju pagasta priekšautu un pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
uzzīmēt priekšauta tehnisko rakstu. M. Gailumas vadībā varēja apgūt arī vienas 
adatas pinumu, kas ir vissenākā cimdu, zeķu, cepuru darināšanas tehnika, ko 
veic  ar  vienu  adatu.  Savukārt  Lolita Krēbse prezentēja Rugāju novada vidus-
skolas skolotāju darināto Rugāju pagasta vainadziņu un pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja uzzīmēt vainadziņa tehnisko zīmējumu, iepazīties ar galvenajām 
darināšanas detaļām. “Izvēloties tematus šī gada meistardarbnīcām, tika ņemts 
vērā, ka Latvijai šogad aprit 100 gadi, būs Dziesmusvētki. Visā Latvijā ir aktuā-
li, lai katram būtu savs tautastērps. Vēlējāmies iepazīstināt plašāku sabiedrību 
ar to, iepazīties ar tautas kultūrvēstures mantojumu, kurš vēl aizvien nav līdz 

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Foto: Velga Vīcupa
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Rugāju novada pieci amatiermākslas kolektīvi - XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki

Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne 

2017./ 2018.   gada     darba     sezona      novada  
amatiermākslas  kolektīviem  ir  ļoti atbildīga un 
saspringta darba sezona. Gatavošanās reģionā-
lajām skatēm valstī no visiem kolektīvu dalīb-
niekiem un tos vadītājiem ir prasīju ne mazums 
darba un  laika,  jo  šis  gads  mūsu  valstī  ir  
Dziesmu  un  Deju svētku gads, šis gads ir Latvi-
jas dzimšanas simtgades gads. 
          Nupat aprīlī aizvadītas darbu izvērtējumu 
skates. Jāatzīst, ka mūsējiem veicās diezgan labi.
Esam   gandarīti  -  no  mūsu  mazā  Rugāju  novada 
pieci amatiermākslas kolektīvi – XXVI VISPĀRĒ-
JO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒT-
KU DALĪBNIEKI.Uz svētkiem no 30. jūnija līdz 8. 
jūlijam no mūsu novada dosies:
1. Rugāju novada Rugāju tautas nama jauktais 
koris, diriģents Pēteris Sudarovs
2. Rugāju novada Rugāju tautas nama senioru deju 
kopa ”Ezerrieksts”, vadītāja Inta Sleža
3. Rugāju novada Rugāju tautas nama vidējās 
paaudzes deju kopa ”Rugāji”, vadītāja Lucija Bukša
4. Rugāju novada Rugāju tautas nama un novada 

No 23. aprīļa skatāmi 118 Dziesmu un deju 
svētku vēstnešu īsstāsti
118 Dziesmu un deju svētku vēstnešu īsstāsti no Latvijas novadiem būs skatāmi katru 
darba    dienu    no   23.  aprīļa   līdz   24. jūnijam   “RīgaTV  24”   ēterā,    mājaslapā 
dziesmusvetki.lv, Dziesmu un deju svētku sociālajos tīklos, kā arī tie būs iekļauti 
Dziesmu un deju svētku katalogā.
          Stāstu sērija top, sadarbojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
kiem, Latvijas pašvaldību koordinatoriem, “RīgaTV 24” un Svētku atbalstītājam Circle K 
Latvia. “XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku galvenā vērtība ir cilvēks – 
Svētku dalībnieks visplašākajā nozīmē: ne tikai dziedātājs un dejotājs, bet arī vecmāmiņas, 
kas gaida savējos mājās, brīvprātīgie, šuvējas, Svētku viesi, policisti un medmāsiņas. Katra 
individuālais   pienesums   gan   ikdienā,   gatavojoties   Svētku  procesam, gan pašu Svētku 
laikā, ir būtisks un neatsverams. Tieši tāpēc tapa šis kopdarbs, kurā īpaši izcelsim katra no-
vada personības – Svētku vēstnešus. Vēlos pateikties visiem novadu koordinatoriem, kuri 
palīdzēja atrast šos cilvēkus,” akcentē Svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

       “Latvijas unikālais stāsts un liktenis ir katrs cilvēks. Jā, šie 
ir ārkārtīgi nozīmīgi svētki, bet tie top ar milzīgu katra šī cilvēka 
atdevi, darbu un attieksmi. Ikviena pašvaldība, dejotājs, dziedātājs, 
kolektīvu vadītāji, atbalsta personāls tik tiešām ir pelnījis sadzirdēt 
paldies par ieguldīto darbu un prasmi. Mēs spējam kopā radīt šos 
unikālos svētkus, tāpēc arī Latvijas stāsts veidojas tik īpašs pat 
visas pasaules kontekstā,” pauž Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Gints Kaminskis.
             Viens no 118 Dziesmu svētku vēstnešiem ir arī Rugāju 
jauktā kora diriģents Pēteris Sudarovs. Par katru no vēstnešiem 
ir izveidots īsstāsts, lai uzzinātu, ko viņiem nozīmē Dziesmu un deju 
svētki un, kāpēc tie ir vajadzīgi, ko nozīmē piederība savai valstij un 
tautai, dzimtajai vietai un, protams, kultūras tradīcijai. 

Informācija: Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Astrīda Circene
5. Rugāju novada Lazdukalna saieta nama etnogrāfi skais ansamblis 
”Benislava”, vadītājas Regīna Čudarāne un Daiga Jēkabsone
         Milzīgs   paldies,   jums,   kolektīvu   vadītāji,   dziedātāji   un   danco-
tāji,  par  jūsu ieguldīto darbu un ziedoto laiku kopjot mūsu tautas kultūras 
tradīcijas! Paldies par mūsu Rugāju novada vārda popularizēšanu valstī 
un ārpus tās robežām! Paldies, ka jūs mums esiet!

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva Foto: no personīgā arhīva
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Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta “Augustovas 
baznīcas zvanu torņa atjaunošana” īstenošanai
Ar daļēju finansējumu ir apstiprināts Augustovas svētās Elizabetes draudzes valdes vadītājas 
izstrādātais   un    iesniegtais   projekts  “Augustovas   baznīcas  zvanu   torņa   atjaunošana” 
LEADER programmā. Lai pilnīgi varētu realizēt apstiprināto projektu, vēl nepieciešami 
1334,00 eiro. Prāvests Oļģerts Misjūns un Augustovas draudzes valde aicina iedzīvotā-
jus kopīgiem spēkiem saziedot  nepieciešamos  līdzekļus  projekta  pilnīgai realizāci-
jai. Ziedojumus var pārskaitīt uz Augustovas draudzes bankas kontu, numurs 
LV10PARX0016914220001,   reģistrācijas   numurs   99500001329.  Ar  norādi  –  projekta 
realizācijai. Var arī iesniegt personīgi prāvestam Oļģertam Misjūnam vai draudzes 
valdes priekšsēdētājai Guntai Grigānei. Ziedojumi tiks reģistrēti un ieskaitīti draudzes 
bankas kontā. Mēs ļoti ceram uz jūsu atbalstu! Jau iepriekš paldies!

Lūgums piederīgajiem, kuru tuvinieki apglabāti 
BOLUPES KAPOS, materiāli atbalstīt kapsētas 

labiekārtošanas darbus. Ziedojumus ieskaitīt kontā – 
LV75HABA0551037542129 Aivai Vērdiņai.

RUGĀJU SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICīGO BAZNīCĀ:
 
22. maijā plkst. 10.00
Svētā Nikolaja Brīnumdara svētki.

26. maijā plkst. 18.00
Vasaras Svētki.

Dievkalpojumi  MAIJA mēnesī

AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
6.maijā plkst. 12.00, mēneša pirmā svētdiena 
10. maijā plkst. 12.00, KUNGA DEBESS KĀPŠANAS SVĒTKI 
(Krusta diena), Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.
20. maijā plkst. 12.00,  Svētā Gara nosūtīšana (Vasarsvētki)
31. maijā plkst. 12.00 KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINS 
(Sakramenta diena)

SKUJETNIEKU baznīciņā
19. maijā plkst. 11.00, Svētā Gara nosūtīšana  (Vasarsvētki)
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
6. maijā plkst. 14.00  mēneša pirmā svētdiena
20. maijā plkst. 14.00,  Svētā Gara nosūtīšana (Vasarsvētki)

TUVĀKIE PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ 

01.05.2018. – 31.05.2018 
Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā, dziedājumus vada etnogrāfiskais  
ansamblis “Benislava” vadītājas R.Čudarāne, Daiga Jēkabsone. Aicinām pievienoties 
interesentus. 

2018. gada 11. maijā plkst. 18.00 LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ
Bērnu deju kolektīvu sadancis.

2018. gada 19.maijā no plkst. 08.00 stāvlaukumā PIE RUGĀJU PARKA 
Aicinām uz Lielo Vasarsvētku sestdienas andeli un jautrošanos. Aicinām stādu, koku, 
krūmu un puķu audzētājus, amatniekus, mājražotājus pārdot savu preci. Gaidām naudīgus 
pircējus. No plkst. 9.00 -13.00 Rugāju parkā darbosies piepūšamā atrakcija bērniem ” 
PIRĀTU SALA” (maksa 2.00 eiro) No plkst. 10.00 -13.00 bērniem būs iespēja vizināties ar 
poniju (viens aplis 1.00 eiro), vizināties ar zirgu (viens aplis 1.00 eiro). Varēs iegādāties 
cukurvati, popkornu un gardos kartupelīšus.

2018. gada 19. maijā plkst. 20.00 RUGĀJU NOVADA MUZEJĀ 
Muzeju nakts, kuras tēma ir “ŠŪPULIS”. Rugāju muzejā tiks organizēta izstāde, kuras 
tapšanā aicināts piedalīties ikviens, tiek gaidīti jūsu ģimeņu bērnu šūpuļi un gultiņas, un klāt 
pievienots dzimtas stāsts par šūpuļa/gultiņas izmantošanu (no kura gada, kas izmantojis, 
kādi stāsti un notikumi saistās ar konkrēto šūpuli vai gultiņu) Šūpuļus/gultiņas un to 
stāstus muzejā lūgums nogādāt līdz 16.maijam.

2018. gada 20. maijā 
Vasarsvētku koncerti Rugāju Romas katoļu baznīcā un Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā

Esiet mīļi gaidīti pasākumos! 
Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Rugāju novada pašvaldība sadarbībā ar Rugāju novada Sociālo 
dienestu un Rugāju novada vidusskolu šajā gadā, godinot novada 
seniorus apaļās jubilejās (80, 85, 90, 95, 100 gadi), ne tikai izsniedz 
pabalstu  30  EUR  apmērā,  bet  arī  dāvina  Rugāju  novada vidus-
skolas skolēnu pašgatavotas dāvaniņas, kas gatavotas skolotājas 
Ivetas Usenieces vadībā. Seniorus dzimšanas dienās iepriecinām ar 
skolēnu    gatavotiem   apsveikumiem,   papīra   ziedu  un  saldumu 
kompozīcijām   un   apgleznotiem   svečturīšiem.  Rugāju  novada 
Sociālais dienests priecājas par veiksmīgi izveidojušos sadarbī-
bu un izsaka pateicību Rugāju novada vidusskolas skolēniem 
un skolotājai Ivetai Useniecei par izrādīto interesi un atsaucību.

23.05.2018. plkst. 14:00 Rugāju tautas nama zālē

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” ietvaros:

MObILĀ SIRDS VESELībAS KAbINETA IZbRAUKUMA 
PASĀKUMS

Pasākuma programmā:
- Kardiologa Kristapa Šablinska lekcija iedzīvotājiem par sirds veselības pamatrādītājiem un 
sirds un asinsvadu slimību profilaksi 
- Sirds veselības rādītāju mērījumi– 4 – 5 stundas: 
   •asinsspiediens, pulss, cukura līmenis, holesterīna līmenis, ķermeņa masas indekss;
   •kardiovaskulāro risku noteikšana un ieteikumi;
- Konsultācijas par mērījumu rezultātiem.

VISAS AKTIVITĀTES IR bEZ MAKSAS!
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai novada mājaslapā  www.rugaji.lv un uz 

ziņojumu stendiem Rugāju novada teritorija. Jautājumu gadījumā zvanīt Rugāju novada 
domes projektu vadītājai  Lindai Kadakovskai t.28675648 

Senioru vārdā sirsnīgi pateicamies Rugāju novada 
domei, Kultūras nodaļai, šoferiem par mīļi 

organizēto senioru pēcpusdienu “Dzērvenes 
pūdercukurā”. 

Rugāju novada pensionāru biedrība

08.05.2018 plkst. 10.00 - 12.00 

UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS 
Rugāju tautas namā (Rugāji, Kurmenes iela 87, 2.stāvā)

Programmā:
1.Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem
2. Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības uzņēmējiem
3. Aktualitātes uzņēmējiem no “Attīstības finanšu institūcijas 
Altum”
4. Rugāju novada biznesa ideju konkurss
5. Pašvaldības projektu īstenošanas gaita

Pasākumu organizē Rugāju novada pašvaldība
Informācijai: MĀRĪTE ORNIŅA 

(Tālrunis: 26355954, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv) 

Laba lieta divus mūžus dzīvo. /Latviešu sakāmvārds/

PALDIES EDUARDAM KRILOVAM UN VIŅA MAMMAI JANAI
par dāvinājumu -puzlēm Rugāju bibliotēkas jaunākajiem lietotājiem. 

Puzle nav tikai izklaidējoša spēle vai suvenīrs, kā zināms, tās 
likšana attīsta arī bērnu iztēli, atmiņu, krāsu un formas uztveri, 

loģisko domāšanu, rosina sarunu un komunikāciju vienam ar otru.



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

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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SVINĒSIM LATVIJAS SIMTGADI KOPĀ!
SVINĪBU NOTIKUMI VALSTĪ UN RUGĀJU NOVADĀ

9.maijs - Eiropas diena
19.maijs – muzeju nakts, kuras tēma ir “ŠŪPULIS”

2018. GADA MAIJS - bRīVībAS MĒNESIS

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan 
„ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir 

tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un 
kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Sveiciens Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienā!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine 

No 10.aprīļa Rugāju novada muzejā aicinām veidot kopīgo Rugāju novada grāmatu un albumu“Mans stāsts par brīvu Latviju”, kurā ikvienu 
novada iedzīvotāju aicinām ierakstīt savu stāstu par to, ko katram no mums nozīmē brīva Latvija. Lūgums būt atsaucīgiem 

grāmatas veidošanā!

Latvijas valsts iedzīvotāji tiek aicināti veidot Gadsimta albumu – virtuālas izstādes veidošana vietnē http://www.latvijasgadsimts.lv/ Gadsimta 
albuma ideja ir aicināt ikvienu izveidot savu lappusi virtuālā Latvijas vēstures albumā. Pieraksti savas dzimtas vēstures svarīgu notikumu, personību 

vai vietu, kādu spilgtu stāstu. Ievietojot fotogrāfi jas Gadsimta albumā, galvenais ir atcerēties trīs pamatjautājumus:  
• Kas? • Kur • Kad? • Un papildinformācija! Pievienotās fotogrāfi jas (jau ap 400) par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām un notikumiem kļūs 

par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 2018. gadā maijā Gadsimta albums papildinās Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. 

1.maijs- Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 
4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 
8.maijs - Nacisma sakāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 

baltā  galdauta  svētki  ir  veids  kā  svinēt  Latvijas  Republikas  Neatkarības  atjaunošanas  gadadienu.  Baltā  galdauta  svētku  mērķis  ir  iedvesmot 
cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda sabiedrības, ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā. Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu brīvī-
bu! Sarunas par brīvību, kopā būšanas prieks, piederības sajūta. Balti krekli, balti galdauti un mastā Latvijas valsts karogs. Šogad – Latvijas simtgadē 
– mēs aicinām katru svinēt brīvības tēmu, cilvēkus, kas to nosargājuši un iespējas, ko tā sniedz pašiem savā valstī, pašiem savā brīvā Latvijā. 
Dalieties  ar  stāstiem  sociālajos  tīklos,  lietojot tēmturus  #LV100 #BaltaGaldautaSvetki #Briviba. BaltaGaldautaSvetki@km.gov.lv

2018. GADA 4. MAIJĀ SVINĒSIM LATVIJAS NEATKARĪBAS SVĒTKUS 
KOPĀ RUGĀJU NOVADĀ

Plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā, aicinām visus vienoties kopīgās lūgšanās par mūsu Rugāju novadu, par mūsu Latviju.
                                                                             Kursēs novada autobuss pa šādu maršrutu:                                                                                                  

    Skujetnieki -  pulksten 10.30 
                                                               Liepari – pulksten 10.40 
                                                               Mastarīga – pulksten 10.45 
                                                               Ozolnes– pulksten 10.50

Plkst. 18.30 Rugāju sporta centrā skolotājas, dzejnieces Margaritas Stradiņas grāmatas “Mirkļu puteņos” atvēršanas svētki.
Plkst. 19.00 Rugāju sporta centrā aicinām visus uz Baltā galdauta svētkiem. Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem. Klāsim baltus galdautus, 
ņemsim līdzi cienastu, baudīsim valsts svētku svinības kopā klausoties koncertu, kopā dziedot latviešu dziesmas, ballējoties kopā ar muzikantiem no 
ansambļa “RUMbAS KVARTETS”. Ieejas maksa 2,50 eiro (Sporta halles grīdas seguma specifi kas dēļ lūdzam izvēlēties apavus bez smailiem 
papēžiem).
Pēc svinīgā pasākuma Rugāju jauniešu iniciatīvu centrā notiks aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Pēc svinīgā pasākuma būs atvērts Rugāju novada muzejs un skatāma izstāde “100 gadi Latvijai”. 

Benislava- pulksten 10.55
Kapūne – pulksten  11.10
Rugāji (tirgus laukums)-  pulksten 11.15 
Kapūne – pulksten 11.25


