
Draudzības 
spēles dambretē Rugājos 
norisinājušās jau trešo reizi

Informējam, ka no 2018. gada 1. janvāra Rugāju 
novada    teritoriju   apkalpo    Valsts    policijas 
Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa 
kārtības   policijas   nodaļa   inspektors  Oļegs 
Aleksandrovs. Tālrunis: +371 22300376

Rugāju  novada  domes  deputāts Kārlis Brūvers 
informē, ka gadījumos, kad iedzīvotājiem nav 
iespējas ierasties uz deputāta pieņemšanām 
ofi ciālajos laikos, nepieciešamības gadījumā ir 
iespējams     sazināties,     zvanot    pa     tālruni: 
+371  26525530     vai      rakstot    e-pastu    uz 
karlis.bruvers@rugaji.lv. 

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža 

Satikties maziem un lieliem, sacensties savā starpā, lai noskaidrotu labākos, un draudzīgā atmosfērā 
pavadīt sestdienas rītu – to jau trešo reizi pēc kārtas nodrošina Rugājos notiekošās draudzības spēles   
dambretē. 
     Šogad dambretes spēlēs piedalījās bērnu vairākums, atzīstot, ka būtiskākā veiksmes atslēga, spēlējot dam-
breti, ir katra plānotā gājiena apdomāšana. Līdzīgās domā bija arī pieaugušie, kuri gan piedalījās spēlēs, gan 
bija ieradušies līdzi, lai atbalstītu spēlētājus. Prieks, ka dambretes spēles tradīcija Rugājos nezūd, un aktīvākie 
spēļu dalībnieki labprāt vingrina prātu un ierodas uz pasākumu katru gadu.
      REZULTĀTI - Bērnu konkurencē: 1. vieta - Lauris Lazovskis, 2. vieta - Daniels Plešs, 3. vieta - Mareks 
Galkins.   Pateicības   par  piedalīšanos  Andai  Cepurniecei, Aleksim Galkinam, Martai Kočānei, Andrim Anc-
kinam, Kārlim Anckinam, Adrianam Lonskim un Raivim Lazovskim. Pieaugušo konkurencē: 1. vieta - Ināris 
Saulītis, 2. vieta - Kaspars Circenis, 3. vieta - Jānis Čakāns. Pateicības par piedalīšanos Valdim Prancānam, 
Aldim Prancānam, Sanitai Lazovskai, Laurai Saulītei.

Informējam, ka, sākot ar 2018. gada 5. februāri, 
Rugāju   novada   Sociālā   dienesta  vadītājas 
pienākums pildīs Santa Everte. 

Pieņemšanas laiki: 
Pirmdiena    - 11.00 - 14.00
Otrdiena       - 9.00 - 12.00 
Ceturtdiena  - 14.00 - 17.00
Tālrunis: 27820992
E-pasts: socdienests@rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     
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Foto: Agrita Luža 

Arī šogad Viasat iepriecināja tos, kuri ir jauni un 
bezbailīgi, un ir gatavi veikt lielus darbus, rīko-
jot pirms diviem gadiem iesākto tradīciju - “Viasat 
mīļumvakaru”,   kurā   lepojas   ar   savu  darbinieku 
talantiem un atbalsta Latvijas mācību iestādes. 
       Lepojamies ar Rugāju novada vidusskolas 
absolventu Rihardu Krilovu, kurš jau 5 gadus 
izkopj savu talantu ģitārspēlē, un ar savu priekšne-
sumu padarīja Mīļumvakaru skanīgu un emocijām 
piesātinātu. Viņa sapnis - spēlēt uz lielās skatuves 
ar zināmiem mūziķiem un veidot savus ierakstus. 
Saziedoto naudu (737 euro) Rihards veltīs Rugā-
ju novada vidusskolai, kas bijusi viņam nozīmīga. 
“Galvenais ir emocijas, kādas izjūt publika - jo lielā-
ka ir publikas sajūsma, jo lielāka vēlēšanas ir spēlēt 
vairāk,” uzskata Rihards. 

Parāda savu talantu “Viasat 
mīļumvakarā”

Saņem “Latgales gada balvu 
2017” 
27. janvārī Preiļu novada kultūras centrā norisinājās 
svinīgā “Latgales Gada balvas 2017” pasniegšanas 
ceremonija. 
   “Latgales gada balva 2017” tika pasniegta 
nominācijās: “Gada lauksaimnieks”, “Aktīvākais 
jaunietis”, “Gada ģimene”, “Latgales gada varonis”, 
“Gada uzņēmējs”, “Aktīvākais seniors” un “Lat-
gales gada sirds cilvēks”. Biedrības “Asmu Latgalīts” 
izsludinātajai “Latgales Gada balvai 2017” septiņās 
nominācijās tika pieteikts 41 pretendents. Cilvēku, 
kuri   ar    savu   rīcību  sekmējuši   Latgales  reģiona 
izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem, godināšana 
tiek rīkota jau ceturto reizi. Sirsnīgi sveicam Rugā-
ju novada iedzīvotāju Irēnu Paideri, kura saņē-
ma “Latgales gada balvu 2017” nominācijā “Ak-
tīvākais seniors”. 

Iedzīvotāju zināšanai

Izsludina konkursu „Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā - 
2017”
Labklājības ministrija (LM) no 16. jan-
vāra līdz 15. februārim izsludina konkur-
su „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 
- 2017”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu 
sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un 
popularizē sociālā darbinieka profesiju Lat-
vijā. Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās 
nominācijās: 
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienes-
ta sociālais darbinieks Latvijā 2017
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā 
sektora sociālais darbinieks Latvijā 2017
• Labākais darba devēja izvirzītais sociālās 
institūcijas vadītājs Latvijā 2017
• Labākais darba devēja izvirzītais sociālais 
darbinieks Latvijā 2017. 
        Ir izstrādātas divas elektroniski aizpildā-
mas anketas, lai visiem iesniedzējiem piedāvā-
tu vienādas iespējas un prasības anketu 
aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot 
informāciju pēc vienādiem kritērijiem. Viena 
anketa paredzēta aizpildīšanai par iedzīvotā-
ju izvirzīto kandidātu, savukārt otra paredzēta 
aizpildīšanai par darba devēju, tai skaitā par 
nevalstiskas organizācijas izvirzīto kandidā-
tu. Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā - 2017” ir jābūt Latvijā 
strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir 
atbilstoša izglītība un vismaz trīs gadu pieredze 
sociālā darba jomā. 
        Saites    ir    pieejamas   LM   mājaslapā 
www.lm.gov.lv,   anketas   ir  sastādītas  elektro-
niski, paredzot, ka katram pieteicējam par pre-
tendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas 
jautājumiem. 
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Rugāju novada domes kārtējā sēde 
2017. gada 21. decembrī 

21.decembrī  notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: 
Sandra Kapteine, Andris Leons, Lauris Krēmers, Laura Kļaviņa, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone, Kārlis Brūvers, Eduards Stalidzāns. Sēdes dar-
ba kārtībā tika izskatīti un pieņemti 14 lēmumi.

Par noteikumu saskaņošanu un apstiprināšanu 

Rugāju novada dome nolēma:
1. Saskaņot Rugāju sporta centra izstrādātos noteikumus “Pedagogu profe-
sionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”,
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2017 
“Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”,
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 
2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēto redakciju.

Par dzīvojamās telpas īri J. M.

Rugāju novada dome izskatīja J. M. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 
platību Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
Saskaņā ar Rugāju novada domes Sociālā dienesta lēmumu J. M. pienākas 
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās dzīvojamās 
telpas izīrēšana. Ņemot vērā to, ka dzīvojamā telpa Liepu ielā 6-11, Skujetnieki, 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 32,9 m2 ir Rugāju novada 
domei piederoša un uz doto brīdi brīva dzīvojamā telpa, Rugāju novada dome 
nolēma: Izīrēt J. M. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-11, 
Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 
2,96 (divi euro un 96 centi) mēnesī.

Par zemes nomas līguma Nr.10-2/24 izbeigšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. J. iesniegumu par atteikumu no nomas tiesībām 
uz zemes gabalu 1.2 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0363 – 14.57 ha kopējā platība ar 2017.gada 29.decembri.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 atrodas Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā. Rugāju novada dome 2015.gada 23.decembrī noslēdza 
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.10-2/24, par zemes gabala, ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0363 – 1.2 ha platībā, iznomāšanu A. J. Rugāju novada 
dome nolēma: Izbeigt 2015.gada 23.decembra Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr.10-2/24, par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 – 
1.2 ha platībā iznomāšanu A. J. no 2017. gada 29. decembra.

Par nosaukuma ,,Lācīši” piešķiršanu nekustamajam
 
īpašumam

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka līdz šim 
nav piešķirts nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 
010 0005, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0115 
– 18,64 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0182 – 
15,03 ha platībā. Augstāk minētās zemes vienības ir Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgas un tām noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, Rugāju novada dome 
nolēma: Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0005, 
kura sa-stāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0115 un zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0182 nosaukumu ,,Lācīši”.

Par nekustamā īpašuma ,,Paparde” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. N. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no neku- 
stamā īpašuma ,,Paparde”, kadastra numurs 3874 004 0092 – 36.5 ha kopplatī-
ba, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0074 – 8.4 ha platībā. 
No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt tam 
nosaukumu „Purvāji”. Atdalītajai zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi 
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecības un Nekustamā īpašuma valsts kadastra in-
formācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 004 
0092 īpašniece ir A. N., līdz ar to viņai ir tiesības prasīt zemes vienības at-
dalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Paparde”, kadastra Nr. 3874 004 0092 – 36.5 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0074 – 8.4 
ha platībā.

2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0074, izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Purvāji”.
3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0074 mainīt 
zemes lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība.

Par nekustamā īpašuma ,,Ausekļi” atsavināšanas ierosināšanu
Rugāju novada dome izskatīja I. K. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo 
īpašumu ,,Ausekļi” ar kadastra numuru 3874 007 0253 – 2.41 ha kopplatībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka nekustamais 
īpašums „Ausekļi”, kadastra Nr. 3874 007 0253 – 2.41 ha kopplatībā, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0253, platība 2.41 ha, atro-
das Rugāju pagastā Rugāju novadā, pieder Rugāju novada pašvaldībai, zemes 
vienība ir ieskaitīta Rugāju novada pašvaldības piekritīgajās zemēs un, uz aug-
stāk minēto zemes vienību I. K. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ausekļi”, kadastra numurs 
3874 007 0253 – 2.41 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, 
pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus ekspertus, veikt nekustamā īpašuma 
„Ausekļi” novērtēšanu.

Par nekustamā īpašuma ,,MR Rubinova” atsavināšanu

Rugāju  novada  dome 2017. gada 16. novembrī  ar  lēmumu Nr. 234 „Par neku-
stamā īpašuma „MR Rubinova” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu „MR Rubinova” ar kadastra numuru 3874 
019 0023 – 16,0 ha platībā,  kas  atrodas  Rugāju  novada  Rugāju  pagastā.  Ne-
kustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0023 – 10,5 ha platībā un kadastra apzīmējumu 3874 019 0091 – 5,5 
ha platībā.
2017. gada 11. decembrī Rugāju  novada  dome saņēma SIA „LĪF Rēzekne” ne-
kustamā īpašuma „MR Rubinova” novērtējuma atskaiti, līdz ar to, Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas noteica nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 
EUR 17 595,57 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 
57 centi).
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0023 ir ieskaitīts Rugāju no-
vada domes pašvaldībai piekritīgajās zemēs un  ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības ar R. M. Nekustamā īpašuma sastāvā, būves vai būves daļas nav reģis-
trētas. Pašreizējais zemes nomnieks ir R.M.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „MR Rubinova” ar kadastra numuru 3874 019 
0023 – 16,0  ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu 
R. M.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „MR Rubinova” nosacīto cenu EUR 17 
595,57 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Par nekustamā īpašuma ,,Šķeldas” atsavināšanu

Rugāju  novada  dome 2017. gada 16. novembrī  ar  lēmumu Nr. 235 „Par neku-
stamā  īpašuma  „Šķeldas”  atsavināšanas  ierosināšanu” nolēma sagatavot atsa-
vināšanai nekustamo īpašumu „Šķeldas” ar kadastra numuru 3864 002 0040 – 
3,01 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Nekustamais 
īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0040 – 3,01 
ha platībā.
2017. gada 11. decembrī  Rugāju  novada  dome saņēma SIA „LĪF Rēzekne” ne-
kustamā īpašuma „Šķeldas” novērtējuma atskaiti, līdz ar to, Pašvaldības man-
tas novērtēšanas komisija noteica nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2 
995,57 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0040 ir ieskaitīts Rugāju no-
vada domes pašvaldībai piekritīgajās zemēs un ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības ar A. K. Nekustamā īpašuma sastāvā, būves vai būves daļas nav reģis-
trētas. Pašreizējais zemes nomnieks ir A. K.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Šķeldas” ar kadastra numuru 3864 002 0040 
– 3,01  ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par labu 
A. K.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Šķeldas” nosacīto cenu EUR 2 995,57 (divi 
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu
Ņemot vērā to, ka klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās 
aprūpes pakalpojumu Rugāju novada dome nolēma segt divām personām 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” kopā -  EUR 108.50 
mēnesī no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas „So-
ciālais dienests”.

Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska 



3“KURMENĪTE” 2018. gada janvāris www.rugaji.lv DOMES ZIŅAS/ AKTUĀLI
Par cenas apstiprināšanu „Rugāju novada kalendārs 2018”

Rugāju novada dome ir pasūtījusi SIA “AMATI projekts” izgatavot 500 vienības 
„Rugāju novada kalendārs 2018”. Kalendārs paredzēts dāvināšanai, prezentēša-
nai, kā arī Rugāju novada popularizēšanai, nodrošinot Rugāju novada iedzīvotā-
jiem un viesiem iespēju iegādāties 2018. gada kalendāru. 
Kopējās kalendāru izmaksas par 500 vienībām ir EUR 1276,55 (viens tūkstotis 
divi simti septiņdesmit seši euro un 55 centi) ar pievienotās vērtības nodokli 
(turpmāk – PVN), līdz ar to viena kalendāra izgatavošanas izmaksas ir EUR 
2,55 (divi euro un 55 centi) ar PVN.
Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt ,,Rugāju novada kalendārs 2018” viena eksemplāra pārdošanas 
cenu EUR 2,55 (divi euro un 55 centi) ar PVN.

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt vienai personai ikmēneša pabalstu EUR 769,18 (septiņi simti sešdesmit 
deviņi euro un 18 centi). 

Rugāju novada domes ārkārtas 
sēde 2017. gada 28. decembrī 
28.decembrī  notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalī-
jās 6 deputāti: Sandra Kapteine, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns. Sēdes darba kārtībā tika 
izskatīti un pieņemti 3 lēmumi.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2017 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”.”

Par nekustamā īpašuma ,,Stupāni” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. S. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā 
īpašuma ,,Stupāni”, kadastra numurs 3874 012 0002 – 8,5690 ha kopplatībā, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0004 – 8,2 ha platībā. No 
atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosau-
kumu „Stupānu mežs”. 
Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka A. S. ir 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0002 īpašnieks, līdz ar to 
viņam  ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Stupāni”, kadastra Nr. 3874 012 0002 – 8,5690 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0004 – 8,2 
ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0004, izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Stupānu mežs”.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D.

Rugāju novada dome izskatīja A.D. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes no-
mas līguma termiņu uz 5 gadiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0018 – 1,65 ha platībā.
Rugāju novada dome nolēma:
Pagarināt zemes nomas līguma Nr. 10-3/51-2 termiņu uz 5 gadiem ar A. D. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0018 – 1,65 ha platībā iznomāšanu.

Rugāju novada domes kārtējā 
sēde 2018. gada 18. janvārī 
18.janvārī  notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: 
Sandra   Kapteine,   Agris   Kalnējs,  Maruta   Paidere,   Sarmīte  Pērkone, 
Eduards Stalidzāns, Andris Leons, Kārlis Brūvers. Sēdes darba kārtībā 
tika izskatīti un pieņemti 15 lēmumi.

Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu

Rugāju novada dome nolēma:
Iecelt Santu Everti par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāju ar 2018. gada 
5. februāri. 

Par noteikumu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības noteikumus Nr. 1/2018 “Grozījumi 
Rugāju novada domes 2017.gada  21. septembra noteikumos Nr. 6/2017 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs””.

Par nekustamā īpašuma ,,Andas” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja M. L. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekus-
tamā īpašuma ,,Andas”, ar kadastra numuru 3874 006 0151 – 5,6 ha kopplatībā, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0151 – 2,9 ha platībā un zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0245 – 2,0 ha platībā. No atdalīta-
jām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
„Jaunpūpoli”. 
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 006 0151 īpašniece ir M. L., līdz 
ar to viņai  ir tiesības prasīt zemes gabala atdalīšanu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Andas” ar kadastra Nr. 3874 006 0151 – 5,6 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0151 – 2,9 
ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0245 – 2,0 ha 
platībā.
2. No atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0151 
un 3874 006 0245, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
,,Jaunpūpoli”.

Par nekustamā īpašuma ,,Mākoņi” atsavināšanas ierosināšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. D. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo 
īpašumu,  „Mākoņi”  ar   kadastra  numuru 3874 012 0018 – 1,65 ha kopplatībā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka nekustamais 
īpašums „Mākoņi”, kadastra Nr. 3874 012 0018 – 1,65 ha kopplatībā, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0018, platība 1,65 ha, 
atrodas Rugāju pagastā Rugāju novadā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. A.D. 
uz  augstāk  minēto  zemes vienību  izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Pēc Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā 
īpašuma sastāvā, būves vai būves daļas nav reģistrētas; A.D. ir pašreizējais 
zemes nomnieks.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Mākoņi” ar kadastra numuru 
3874 012 0018 – 1,65 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, 
pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus ekspertus, veikt nekustamā īpašuma 
„Mākoņi” novērtēšanu.

Par nekustamā īpašuma “Ausekļi” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2017. gada 21. decembrī ar lēmumu Nr. 253 “Par nekus-
tamā  īpašuma “Ausekļi”  atsavināšanas  ierosināšanu” nolēma  sagatavot  atsa-
vināšanai nekustamo īpašumu “Ausekļi” ar kadastra numuru 3874 007 0253 
– 2,41 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. Nekustamais 
īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0253 
– 2,41 ha platībā.
2018. gada 4. janvārī Rugāju novada dome saņēma SIA “LĪF Rēzekne” nekus-
tamā īpašuma “Ausekļi”, kadastra numuru 3874 007 0253, novērtējuma atskaiti.
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija noteica nekustamā īpašuma nosacī-
to cenu – EUR 3671,70 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 70 
centi).
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0253 ir ieskaitīts Rugāju no-
vada   domes   pašvaldībai   piekritīgajās   zemēs   un  I. K. ir  izbeigtas   zemes 
lietošanas tiesības uz šo zemes gabalu. Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma sastāvā, būves vai būves 
daļas nav reģistrētas. Pašreizējais zemes nomnieks ir I. K.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Ausekļi” ar kadastra numuru 3874 007 0253 – 
2,41  ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu I. K. 
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ausekļi” nosacīto cenu EUR 3671,70 (trīs 
tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro un 70 centi).

Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2017. gada 18. maijā ar lēmumu Nr. 113 “Par nekustamā 
īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu” nolēma atsavināt par brīvu cenu nekustamo 
īpašumu “Gaigalas” ar kadastra numuru 3864 007 0431 – 8.21 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Turpinājums 4.lpp.
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Ņemot vērā to, ko apliecinājumu par starpgabala pirkšanu no pirmpirkuma 
tiesīgām personām Rugāju novada dome nesaņēma, starpgabals tiks izsolīts 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas noteica nekustamā īpašuma nosacī-
to cenu – EUR 6780,47 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 47 centi). 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Gaigalas” ar kadastra numuru 
3864 007 0431 – 8.21 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pa-
gastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaigalas” izsoles sākumcenu EUR 6780,47 
(seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 47 centi). 
3.Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0431 izsoles 
noteikumus.
5. Uzdot Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijai organizēt nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0431 izsoli.

Par dalības maksas apstiprināšanu Baltinavas, Balvu, Rugāju 
un Viļakas novadu vokālo ansambļu skatei

Rugāju novada dome izskatīja Kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes 
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt dalības maksu Baltinavas, Balvu, Rugāju 
un Viļakas novadu vokālo ansambļu skatei EUR 30.00 apmērā katram vokāla-
jam ansamblim. Dalības maksa aprēķināta, ņemot vērā kopējas izmaksas EUR 
420.10  dalot ar paredzēto ansambļu skaitu – 14.
Rugāju novada dome nolēma:
Noteikt dalības maksu Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo 
ansambļu skatei EUR 30.00 (trīsdesmit euro) apmērā katram vokālajam ansam-
blim.

Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

Saskaņā ar Valsts policijas Latgales reģiona Balvu iecirkņa sniegto informāciju 
Rugāju un Lazdukalna pagastā iecirkņa inspektora pienākumus turpmāk Andre-
ja Šlapakova vietā pildīs Oļegs Aleksandrovs. Ņemot vērā minēto ir nepiecieša-
mas izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No 2018. gada 19. janvāra izslēgt Andreju Šlapakovu no Administratīvās 
komisijas sastāva.
2. Ar 2018. gada 22. janvāri ievēlēt Oļegu Aleksandrovu Administratīvās 
komisijas sastāvā.  

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam

„Autoceļa „Egļusala - Žeivinieki” pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir izsludinājis atklāto 
projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020. gada pasākumam    7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma 
būvniecība vai pārbūve. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Paredzētais 
ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Ministru 
kabineta noteikumos  - Rugāju novadam paredzot 630 000,00 EUR (seši simti 
trīsdesmit tūkstoši euro).
Izskatot Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Autoceļa „Egļusala – Žei-
vinieki” pārbūve” (no 0.000 km līdz 5,677 km)  un saskaņā ar Rugāju novada 
domes iepirkumu komisijas 2017. gada 4. janvāra iepirkumu „Autoceļu pār-
būves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RND 2017/1 
ELFLA , kā arī 2017. gada 23. novembra iepirkumu „Autoceļa „Egļusala – Žei-
vinieki” posma pārbūve”, identifikācijas Nr. RND 2017/24 ELFLA un 2017. 
gada 29. decembra iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi” identifikācijas 
Nr. RND 2017/26 ELFLA rezultātiem, kopējā projekta izmaksu summa ar PVN 
– EUR 634 981,26 (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit 
viens eiro 26 centi), t.sk. kopējā izmaksu summa bez PVN – EUR 524 777,89 
(pieci simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro 89 
centi), neattiecināmās izmaksas (PVN) - EUR 110 203,37 (viens simts desmit 
tūkstoši divi simti trīs eiro 37 centi).
Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 524 777,89 (pieci simti divdesmit četri 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro 89 centi), piešķirt līdzfinansējumu 
no projekta attiecināmajām izmaksām – EUR 415 636,38 (četri simti piecpad-
smit tūkstoši seši simti trīsdesmit seši eiro 38 centi) un PVN 21% apmērā, kā 
projekta neattiecināmās izmaksas EUR 110 203,37 (viens simts desmit tūkstoši 
divi simti trīs eiro 37 centi), kopā 525 839,75 EUR (pieci simti divdesmit

pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro 75 centi).
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Autoceļa „Egļusala – 
Žeivinieki” pārbūve”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā.
2. Projektam nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināma-
jām izmaksām – 415 636.38 EUR (četri simti piecpadsmit tūkstoši seši simti 
trīsdesmit seši eiro 38 centi) un PVN 21% apmērā, kā projekta neattiecināmās 
izmaksas EUR 110 203,37 (viens simts desmit tūkstoši divi simti trīs eiro 37 
centi), kopā 525 839,75 EUR (pieci simti divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 
trīsdesmit deviņi eiro 75 centi).
3. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
„Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” ietvaros

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir izsludinājis atklāto 
projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020. gada pasākumam    7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma 
būvniecība vai pārbūve. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Paredzētais 
ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Ministru 
kabineta noteikumos  - Rugāju novadam paredzot 630 000,00 EUR (seši simti 
trīsdesmit tūkstoši euro). 
Izskatot Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Autoceļa „Ozolnes – 
Liepari” pārbūve” (no 0.000 km līdz 2.329 km)  un saskaņā ar Rugāju novada 
domes iepirkumu komisijas 2017. gada 4. janvāra iepirkumu „Autoceļu pārbūves 
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RND 2017/1 ELF-
LA , kā arī 2017. gada 23. novembra iepirkumu „Autoceļa „Ozolnes - Liepari” 
posma pārbūve”, identifikācijas Nr. RND 2017/23 ELFLA un 2017. gada 29. 
decembra iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi” identifikācijas Nr. RND 
2017/26 ELFLA rezultātiem, kopējā projekta izmaksu summa ar PVN – EUR 
308 283,43 (trīs simti astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs eiro 43 centi), 
t.sk. kopējā izmaksu summa bez PVN – EUR 254 779,69 (divi simti piecdesmit 
četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi eiro 69 centi), neattiecināmās 
izmaksas (PVN) - EUR 53 503,74 (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīs eiro 
74 centi).
 Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 254 779,69 (divi simti piecdesmit četri 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi eiro 69 centi), piešķirt līdzfinansējumu 
10% apmērā   no   projekta  attiecināmajām  izmaksām – EUR 25 477,97  (div-
desmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi eiro 97 centi) un PVN 21% 
apmērā, kā projekta neattiecināmās izmaksas EUR 53 503,74 (piecdesmit trīs 
tūkstoši pieci simti trīs eiro 74 centi), kopā 78 981,71 EUR (septiņdesmit astoņi 
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens eiro 71 cents).
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Autoceļa „Ozolnes – 
Liepari” posma pārbūve”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā.
2. Projektam nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no projek-
ta attiecināmajām izmaksām – 25 477.97 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri 
simti septiņdesmit septiņi eiro 97 centi) un PVN 21% apmērā, kā projekta ne-
attiecināmās izmaksas EUR 53 503,74 (piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīs 
eiro 74 centi), kopā 78 981,71 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti 
astoņdesmit viens eiro 71 cents).
3. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

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”. Lai īstenotu projektu, nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 625 261,93 
EUR (seši simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro un 93 
centi) apmērā projekta „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve” ietvaros no 
Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu 
likmi. Turpinājums 5.lpp.
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2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2019. gada aprīli (saskaņā ar kredīta 
atmaksas grafiku). 
3. Aizņēmuma izņemšanu plānot 2018. gadā, piešķirtās summas ietvaros. 

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam
„Autoceļa „Ozolnes – Liepari” 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 ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pār-
būve”. Lai īstenotu projektu, nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 301 283,43 
EUR (trīs simti viens tūkstotis divi simti astoņdesmit trīs euro un 43 centi) ap-
mērā projekta „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” ietvaros no Valsts kases 
uz 20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.
2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2019. gada aprīli (saskaņā ar kredīta 
atmaksas grafiku). 
3. Aizņēmuma izņemšanu plānot 2018. gadā, piešķirtās summas ietvaros. 

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma:
Segt vienai personai uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā “Rugāji”.

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam
„Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma 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 „Pelnupe – Osa” posma pār-
būve”. Lai īstenotu projektu, nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 301 985.11 
EUR (trīs simti viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit pieci euro un 11 centi) 
apmērā projekta „Autoceļa Pelnupe – Osa” posma pārbūve” ietvaros no Valsts 
kases  uz  20  gadiem  ar  atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi. 
2. Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2019. gada aprīli (saskaņā ar kredīta 
atmaksas grafiku).
3. Aizņēmuma izņemšanu plānot 2018. gadā, piešķirtās summas ietvaros.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu un sēdes audioierakstu  var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Domes sēdes/Lēmumi2017 . 

Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti
(Izvērtējot ieņēmumus)

Pabalsts Kādi dokumenti jāiesniedzKam pienākas

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
 drošināšanai (53,00 EUR )

 Trūcīgām personām, kam ieņēmumi mazāki
 par 53,00 EUR

 Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta
 izraksts, citi Sociālā dienesta 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 dzīvo-
 jamās mājas remontam stihiskas nelaimes gadījumā 

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

 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 izmaksām

 Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā līdz 150,00 
 EUR (neizvērtējot ieņēmumus)

 Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, 
 vētras postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

 Iesniegums

 Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
 (līdz 70,00 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 
 ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 Bāreņiem  Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

 Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī)  Audžuģimenēm  Līgums ar pašvaldību
 Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādes
 (1,50 EUR dienā)

 Izglītojamajam, kurš mācās profesionālās izglītības
 iestādē klātienē un kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu
 Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 Iesniegums

Rugāju novada pašvaldības pabalsti
(Neizvērtējot ieņēmumus)

Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz
 Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs  Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības 

 grupā
 Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR 
 vienam skolēnam)

 Izglītojamajam, 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)

 Izglītojamajam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības
 grupā, Sociālā aprūpes centra “Rugāji” 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

Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniece 
Anita Gavare
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Informē Rugāju novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļa 
Rugāju novada domes Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Liene Pipure 

2017.gada nogalē Rugāju novadā deklarēti 2265 iedzīvotāji, Rugāju pa-
gastā - 1390 iedzīvotāji, savukārt Lazdukalna pagastā 875 iedzīvotāji. 
Rugāju  novadā  ir  trīs ciemi, un tajos deklarēti: Benislavā - 144 iedzīvo-
tāji, Skujetniekos - 130 personas, Rugājos - 554 iedzīvotāji.
      Novadā deklarējušies 1118 vīrieši un 1147 sievietes.
     Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 2079 lat-
vieši (91.8% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 144 krievu tautības 
iedzīvotāji. 42 personas ir citu tautību pārstāvji.
     Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 382 personas vecumā 
līdz 18 gadiem, 585 personas virs 60 gadu vecuma, 1298 personas darbspējas 
vecumā. Jāatzīmē, ka novadā ir 31 persona, kuru vecums ir virs 90 gadiem.   
      Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju  novadā  deklarētas 719 personas,  kuras  ir

laulībā, 230 šķīrušās personas, 242 atraitņi, un 1074 personas, tajā skaitā nepiln-
gadīgas personas, kuras ir neprecējušās.
       Saņemtas 57 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā klātienē, 48 elektroniski pietei-
kumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 19 izziņas par deklarēto dzīvesvietu, vienai 
personai anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
    2017.gadā Rugāju novadā deklarēti 25 jaundzimušie – 13 meitenes un 12 
zēni. Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju pagastu norādījuši 20 jaundzimušie, 
Lazdukalna pagastu – 5 jaundzimušie. 9 bērni dzimuši laulībā, 16 bērniem atzī-
ta paternitāte, visiem deklarētajiem bērniem ir norādītas ziņas par tēvu. 2017.
gadā Rugāju novadā 15 māmiņas sagaidīja savu pirmdzimto, piecām māmiņām 
ir otrais bērniņš, divām māmiņām piedzima trešais bērniņš, un trijām māmiņām 
piedzima piektais bērniņš. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pil-
soņi.
       Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrētas 4 laulības. No-
daļā saņemti vēl divi laulību pieteikumi, kuriem pagaidām vēl nav noteikts laulī-
bu datums. Viens pāris laulājās Latvijas dzimšanas dienā.
    2017.gadā Rugāju novadā reģistrēti 45 mirušie – 21 vīrietis, 24 sievietes. 
Iepriekšējā gadā Lazdukalna pagastā miruši 21 iedzīvotājs, Rugāju pagastā 24 
iedzīvotāji. 

Līdz 10 gadu 
vecumam

no 11-20 no 21-30 no 31-40 no 41-50 no 51-60 no 61-70 no 71-80 no 81-90 no 91-100

42 62 7Vīrieši
Sievietes 21 124 5

Rugāju novadā deklarēto sieviešu vidējais miršanas vecums ir 83,55 gadi, vīriešiem – 70,77 gadi.
       Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot Mazuļa dienasgrāmatu, kā arī uzsākta sadarbība 
ar SIA “Roche Latvija” par grāmatiņu “Gribu būt tētis” dāvināšanu jaundzimušo ģimenēs. Nodaļā iespējams bez maksas saņemt grūtniecības grāmatiņu “Gribu 
būt māmiņa”, pieejama arī elektroniskā versija.

Mirušo iedzīvotāju vecums Rugāju novadā 

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

 Pabalsts politiski represētām personām (30,00 EUR)  Politiski represētām personām  Iesniegums, politiski represētas personas 
 apliecības kopija

 Pabalsts donoriem (3,00 EUR)  Personām, kas deklarētas Rugāju novada administratīvajā teritorijā un asinis ziedo Valsts asinsdonoru
 centra organizētajā pasā kumā 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  Rugāju novada adminis-
 tratīvajā teritorijā, apbedīšanu

 Iesniegums, miršanas apliecības kopija

 Pabalsts briļļu iegādei bērniem (25,00 EUR gadā)  Bērniem, kas deklarēti Rugāju novada 
 administratīvajā teritorijā

 Iesniegums, briļļu recepte, čeks par briļļu iegādi, 
 kurā ir bērna vārds, uzvārds un personas kods.

 Par trūcīgu atzīstama persona (ģimene):
 - ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro ;
 - tai nepieder: naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri, nekustāmais īpašums ar kadastrālo vērtību virs 5000 eiro, vairāk par divām 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 eiro 
 - u.c. kā trūcīgai ģimenei.

 Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar 
 augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaigalas”

 Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaigalas”, kadastra Nr. 3864 007 
 0431, 8,21 ha platībā  Lazdukalna  pagastā,  Rugāju  novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6780,47. Izsoles solis – EUR 100,00.
           Ar   izsoles   noteikumiem   var   iepazīties   Rugāju  novada  pašvaldības mājas   lapā   www.rugaji.lv   vai  Domē,  Kurmenes  ielā  48,  Rugājos, Rugāju  
 pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var 
 iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 16. februārim plkst.10:30. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2018. gada 16. 
 februārim plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 678,05 Domes norēķinu kontā reģ. 
 Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksā-
 to nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2018. gada 27. februārim.
       Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2018. gada 16. februārī plkst. 11:00. Tālrunis informācijai: 
 28611083 L. Konivale.
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Iepazīsim, lai nosargātu 
Mārīte Orniņa
Rugāju novada uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības centra vadītāja

Vārnienes upes skats no augšas Foto: no personīgā arhīva 

Veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts Lat-
vijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta pro-
grammas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas  “Vides  
aizsardzības  projekti”  aktivitātē  “Latvijas   vides   un   dabas   
vērtību   cildināšana   godinot   Latvijas  valsts pastāvēšanas  simt-
gadi”, kur Rugāju   novada   dome   bija   vadošais  projekta  īsteno-
tājs. Projektā uzstādītie vides instalācijas ir kļuvuši par papildu 
tūristu piesaistes objektiem visiem novadiem. Ziemeļlatgales 5 
vides   instalāciju   objekti,   kas   kā   vienots  tūrisma objekts tika 
pieteikts  Latgales  reģiona  2017. gada  balvai tūrismā nominācijā 
„Inovatīvākais tūrisma produkts 2017” , kļuva par šī gada laureā-
tu!
        2017. gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīris 
finansējumu nākošajam pašvaldību kopprojektam “Iepazīsim, lai no-
sargātu”, lai sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas saistīti 
ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu,  nozīmīgu personu, 
notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, tādējādi pašiem atklājot 
Latvijas   dabas   bagātības,   iepazīstot  tās  un  mācoties  dabu  sargāt. 
Projekta    pasākumi    notiks    no   2018.  janvāra    līdz    jūnijam   4 
Ziemeļlatgales novados. Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas nova-
dos pavasarī notiks 9 dabas izziņas pasākumi, kuros aicinām piedalīties 
arī Rugāju novada visu vecumu iedzīvotājus.
Rugāju novada teritorijā pavasarī projekta ietvaros notiks 2 pasāku-
mi – laivošanas ekspedīcija pa Pededzes upes lejteci veselas dienas 
garumā, īpaši aicināti piedalīties jaunieši un otrs pasākums plānots kā 
āra dabas izziņas nometne teltīs divu dienu garumā skolēniem vecumā 
no 11-15 gadiem.
Balvu novadā, savukārt, tiks organizēts velo pārbrauciens velo gida 
pavadībā un Lubāna mitrāja izpētes pārgājiens Balvu novada Bērzpils 
pagastā ,ietverot klānu pļavas un Ičas upi, Solas ciemu, Bērzpils purvu.
Baltinavas novadā plānots organizēt aizraujošu velo orientēšanās 
pasākumu pa Baltinavas novada skaistākajām vietām ar pikniku 
noslēgumā.
Kārsavas novadā paredzēti vairāki Putnu vērošanas izziņas pārgā-
jieni dabas parkā „Numernes valnis” ar dabas aizsardzības pārvaldes 
speciālistu kā vides gidu.
        Otrs pasākums, kas izlolots projektā ir virtuālās ekskursijas in-
ternetā - mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargājamu dabas vērtību 
atklāšanā un saglabāšanā, iepazīstot dabas vērtības, tās neapdraudot. 
Mēs ikdienā daudz lietojam internetu un sociālos tīklus. Daudziem par 
ieradumu ir kļuvis „sērfojot” internetā apmeklēt dažādas svešas zemes, 
iepazīt   tās,   virtuāli   tajās   viesojoties.   Ziemeļlatgale   ir  bagāta  ar 
skaistām,   neparastām   vietām,   tāpēc  projekta  gaitā  tiks  sagatavota 
interaktīva Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija - 4 Natura 2000 
īpaši aizsargājamu teritoriju iemūžināšana 360 grādu fotogrāfijās un 
gaisa skatos un iespēja tos aplūkot internetā visai Latvijas sabiedrībai 
un arī Latvijas viesiem, tulkojot pievienotos aprakstus 2 svešvalodās. 
Prezentāciju varēs aplūkot katras pašvaldības mājas lapā. Rugāju no-
vada dome ir vadošais projekta īstenotājs.
         Aicinu jau tagad ielūkoties Rugāju novada domes mājas lapas 
sadaļā  „Latvia 360 ° Rugāju novads”,  kurā  šobrīd var virtuāli pavieso-
ties 5 Rugāju novada vietās – Rugāju centrā, Rugāju parkā un stadionā, 
pie Rugāju ūdenskrātuves, pie Augustovas baznīcas un pie Lazdukalna 
saietu nama.

SIA  “Balvu   un   Gulbenes  slimnīcu 
apvienība’’    aizstāvējusi    savu 
kvalifikāciju, saglabājot esošo 
statusu un sniedzamo pakalpojumu 
apjomu
Pēc jaunās veselības aprūpes reformas izvērtējuma “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības” līmenis netiks pazemināts, arī turpmāk abās slimnīcās tiks nodrošinā-
ta darbība septiņos galvenajos profilus, darbs notiks diennakts režīmā, kas pēc 
jaunās slimnīcu sadalījuma nozīmēs trešo līmeni. Gulbenē tiks nodrošināts dien-
nakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkta, infekciju nodaļas, dienas sta-
cionāra un aprūpes nodaļas darbs, kā arī ambulatoro pakalpojumu pieejamība. 
Savukārt  Balvu  slimnīcā  tiks  nodrošināts NMP slimnīcas darbs ar pieciem dien-
nakts dežūrējošiem speciālistiem un arī ambulatorie pakalpojumi.

   SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības” valdes priekšsēdētājs Marģers 
Zeitmanis pauž gandarījumu par to, ka 
izdevies saglabāt “Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienības” esošās kvalifikācijas 
līmeni jaunizveidotajā veselības aprūpes 
sistēmas reformā.
     “Pēdējo gadu laikā Balvu un Gulbenes 
slimnīcās notiek strauja attīstība - šobrīd 
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir 
viens  no   lielākajiem   nodokļu  maksātā-
jiem un darba devējiem reģionā. Slimnīcu 
apvienības kvalifikācijas pazemināšana 
būtu solis atpakaļ, kā rezultātā ciestu gan 
iedzīvotāji, gan slimnīcu darbinieki, gan 
arī tas atstātu būtisku iespaidu uz visa 
reģiona attīstību kopumā. Esmu gandarīts, 
ka kopdarbā ar pašvaldību vadību mums 
ir izdevies aizstāvēt savu kvalifikāciju un 
mēs varam turpināt darbību esošā līmenī, 
nodrošinot kvalitatīvu veselības aprūpi tu-
vāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Esošā līmeņa 
saglabāšana ir būtisks aspekts turpmākai 
attīstībai, attīstot jaunu pakalpojumu 
grozu, piesaistot jaunus speciālistus un 
veicinot novada kopējo izaugsmi,” 

skaidro M.Zeitmanis. “Balvu un Gul-
benes slimnīcu apvienība” saglabā trešo 
līmeni   jaunizveidotajā    piecu    līmeņu 
veselības aprūpes sistēmas reformā, kas 
paredz, ka slimnīcas Balvos un Gulbenē 
arī turpmāk nodrošinās darbību septiņos 
obligātajos    profilos,    tostarp   terapijā, 
hronisku    pacientu     aprūpē,   ķirurģijā, 
neiroloģijā, ginekoloģijā, grūtniecības un 
dzemdību profilā, kā arī pediatrijā.
       Balvu un Gulbenes reģionālās slimnī-
cas apvienojoties 2011.gadā, izveidoja 
“Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienī-
bu”, lai, izmantojot esošos resursus, varē-
tu nodrošināt slimnīcu turpmāko darbību 
un attīstību. Tā rezultātā tika veikta abu 
slimnīcu restrukturizācija ar mērķi izslēgt 
abu slimnīcu darbā dublējošās funkcijas 
un optimizēt slimnīcu darbu, saglabājot 
medicīniskās aprūpes pieejamību reģionu 
iedzīvotājiem. Šobrīd slimnīcā strādā 
283 darbinieki. Pēdējo divu gadu laikā 
slimnīcu apvienība saņēmusi Valsts ieņē-
mumu dienesta (VID) goda rakstus par 
godprātīgu nodokļu nomaksu.

Informatīvs seminārs “No idejas līdz 
biznesam”
Biznesa  ideju  autori  un  jaundibināti  komersanti  šā  gada 20. februārī  Balvos 
aicināti uz informatīvu semināru “No idejas līdz biznesam” par biznesa inkuba-
toros  pieejamo  atbalstu.  Lai  uzzinātu  vairāk   par   piemērotāko  atbalsta veidu, 
Balvu  un   citu  Ziemeļlatgales  novadu  uzņēmēji   un   ideju  autori  tiek  aicināti 
apmeklēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa 
inkubatora   informatīvo   semināru.  Seminārs  tiek  rīkots  sadarbībā  ar  Ziemeļ-
latgales biznesa un tūrisma centru, un notiks centra 2. stāva zālē (Vidzemes ielā 
2b), sākums plkst. 11.00.
         Semināra   apmeklētājiem  būs   iespēja  uzzināt   par  LIAA  biznesa  inkubatoros 
pieejamo atbalstu un uzņemšanas kārtību biznesa inkubatorā, kā arī praktiskus ieteiku-
mus   biznesa    ideju    attīstībai    un    uzņēmējdarbības   uzsākšanai.   Pieredze   stāstu 
rubrikā “Lūst vai plīst” jau esošie biznesa inkubatora dalībnieki stāstīs savu pieredzi 
par veiksmēm un neveiksmēm biznesa uzsākšanā. Pēc semināra būs pieejamas indi-
viduālās konsultācijas par pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkubatorā un LIAA 
pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Lai pieteiktos dalībai seminārā, rakstīt 
e-pastā: Rezekne@liaa.gov.lv, vai arī Ziemeļlatgales biznesa centrā, zvanot pa tāl-
runi 26461435.
        Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa 
inkubatoriem.    Rēzeknes     biznesa    inkubatora     pakalpojumi    pieejami    biznesa 
ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā 
Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. 2017. 
gadā   noslēgti   vairāk  nekā  40  līgumi  par  pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpo-
jumu saņemšanu. Biznesa ideju autori uzņēmējdarbības attīstību plāno kokapstrādes, 
ādas apstrādes, dizaina un IT, auto remonta un citu pakalpojumu jomā, savukārt uzņē-
mumi, kuri jau veiksmīgi uzsākusi saimniecisko darbību, pārstāv tekstilizstrādājumu 
ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas 
nozares. Lielākā daļa no inkubatora dalībniekiem ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada, 
bet 6 dalībnieki ir no Ziemeļlatgales.

Pasākuma programma 12.lpp. 

Informācija: www.slimnicuapvieniba.lv

Informācija: LIAA Rēzeknes biznesa inkubators
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Apbalvoti konkursa “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” dalībnieki

Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Agrita Luža 

         2017. gada nogalē Rugāju no-
vada dome izsludināja konkursu 
“Skaistākais Ziemassvētku noformē-
jums”, ar mērķi rosināt Rugāju no-
vada iedzīvotāju interesi par novada 
vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu 
mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotā-
ju, nekustamo īpašumu īpašnieku 
(nomnieku) vai apsaimniekotāju, 
uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalī-
bu svētku noformējuma veidošanā.   
        Rugāju novadā šāds konkurss 
norisinājās jau otro gadu pēc kār-
tas un patiess prieks, ka atsaucība 
ir kļuvusi lielāka, jo tika saņemti 18 
konkursa    dalībnieku     pieteikumi. 
Pieteiktie un noformētie objekti tika 
vērtēti četrās kategorijās - privātmā-
ju noformējums, daudzstāvu dzīvo-
jamās mājas noformējums (dzīvokļa 
balkoni, lodžijas, logi utml.), uzņē-
mumu noformējums, sabiedrisko 
ēku noformējums.

         Šī gada 8. janvārī konkursa dalībnieki 
tika aicināti piedalīties apbalvošanas pasā-
kumā, lai saņemtu pateicības un dāvanas, 
dalītos   pārdomās   un   stāstos  par  to,  kā 
katram veicies ar objekta noformēšanu. 
Tā, piemēram, daudzdzīvokļu mājas Sko-
las ielā 6, Rugājos vecākā Oļesja Halusa 
atzina, ka ideju, lai piedalītos šajā konkursā 
esot daudz, un viņa priecājas, ka mājas 
iedzīvotāji ir atsaucīgi un ikviens labprāt ie-
saistās mājas noformēšanā. Savukārt Andra 
Sņegova privātmājas noformējumā, žūrijas 
komisija atzinīgi novērtēja to, ka papildus 
gaismas virtenēm, ar ko tika rotāts objekts, 
klāt tika pieskaņota Ziemassvētku mūzika.
   Konkursa  dalībnieku   radošās  un 
oriģinālās idejas pamanījuši gan tuvāki, 
gan tālāki ciemiņi, novērtējuši gan paši no-
vada iedzīvotāji, gan kaimiņu novadi.    
       Paldies  arī   tiem,   kuri   savas   mājas 
izgaismoja, bet konkursam nepieteicās, jo 

arī viņa tika pamanīti un aicinām dalību 
konkursā      pieteikt     šogad.    Pamanīti    tika 
izgaismotie Romānu ģimenes, Zožu ģimenes, 
Līgas Kravales, Evitas Arules, Lilitas Začestes, 
Janas Briedes, Jāņa Auziņa, Liepusalas mājas, 
Mārītes Orniņas objekti.
      Šogad konkursa apbalvojumiem tika iz-
virzīta arī Rugāju novada domes priekšsēdētā-
jas simpātiju balva, kuru saņēma Jānis Kin-
dzuls (Z/S “Ievas”) par oriģināli izgaismoto 
traktoru, kurš veiksmīgi iekļāvās kopējā ob-
jekta noformējumā.
        Arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine lepojas ar to, ka izgaismo-
to objektu paliek vairāk un tie kļūst arvien 
košāki: “Sakot jums paldies, gribu vēlēt neap-
stāties   pie    iesāktā   un    noteikti  arī  šogad 
realizēt drosmīgas idejas objektu noformē-
jumā. Paldies par prieka sagādāšanu sev un 
citiem, par Ziemassvētku brīnuma radīšanu 
Rugāju novadā!”.

KONKURSA REZULTĀTI

Privātmāju 
noformējums

Uzņēmumu 
noformējums

Sabiedrisko ēku 
noformējums

Daudzstāvu dzīvojamās 
mājas noformējums

Andris Sņegovs 
(Dzirnavu iela 1, Rugāju 
novads, Rugāju pagasts)

Mareks Cālers, ZS “Lāsītes” 
(Rugāju novads, Lazdukalna 

pagasts)

Augustovas Svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīca 

(Kapūne, Rugāju novads)

Oļesja Halusa – mājas
 noformējums (Skolas iela 6, 

Rugāju novads, Rugāju pagasts
Eva Leone – balkona 

noformējums (Bērzu iela 1, 
Benislava)

Kategorija Uzvarētāji

Deju kopa “Tonuss“ 
viesojas Apē 
Informācija: Rasma Zuša 

20. janvārī deju kopa ‘’Tonuss’’ devās uz Api, lai 
piedalītos  senioru deju kopas ‘’Vīgriezes’’ rīkotajā  
pasākumā, kurā  viņas atskatījās uz 15 nodejotiem 
gadiem.
       Aiz kultūras nama logiem valdīja ziema, bet zāli 
greznoja visas varavīksnes krāsas dejotāju tērpos. Pie zāles 
durvīm novietotajā kartē bija atzīmētas  daudzās vietas, 
kurās  “Vīgriezes’’ pabijušas, tai skaitā arī Lazdukalns, 
pagaidām tālākā vieta uz Latgales pusi. Arī šajā vakarā 
bijām vienīgās no Latgales, un saņēmām jaunus ielūgu-
mus no Vidzemes kolektīviem. 
     Vakara gaitā bija izdevība skatīt gan pazīstamas, 
gan arī vēl neredzētas dejas. Mūsu izpildītās dejas tika 
uzņemtas atzinīgi. Patika, kā tika sveiktas un cildinātas 
visas ‘’Vīgriežu’’ dejotājas, kad  kultūras darba vadītāja 
ikvienai veltīja sirsnīgus vārdus, atzīmējot katras veiku-
mu un arī cilvēciskās īpašības.
          Vakara       saviesīgajā      daļā     priecēja     vietējā 
kapela. Valdīja sadraudzības gars. Esam pateicīgas 
šoferītēm Marutai un Ārijai, kuras nodrošināja savlaicīgu 
nokļūšanu turp un atpakaļ.

Foto: no personīgā arhīva 

Viesojoties Apē, deju kopa “Tonuss” bija vienīgie viesi no Latgales

Foto: Agrita Luža 



9“KURMENĪTE” 2018. gada janvāris AKTUĀLIwww.rugaji.lv

Vides iniciatīvas „100 darbi 
Latvijai” skolu konkurss 
notiks arī šajā mācību gadā

Jaunā  paaudze  arī  šajā  mācību gadā tiek aicināta sapost Lat-
viju nu jau pavisam drīz gaidāmajai simtgadei – paveikt darbus 
savas skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema izdaiļošanā un 
labiekārtošanā. Ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem 
vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”. Arī šoreiz oriģinālāko un 
vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā saņems Tallink 
jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.
        Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti savā tuvākajā 
apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, 
atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas, 
skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu tā 
uzlabošanai  un  līdz 2018. gada 16.februārim savu ideju iesūtīt 
konkursa organizatoriem uz e-pastu: info@100darbilatvijai.lv.
      Interesantāko pieteikumu autori saņems gardumu grozu no 
veikalu tīkla RIMI kopīgam klases pasākumam. Savukārt konkursa 
otrajā daļā, līdz 2017. gada 2. maijam, savas idejas radoši jāīsteno 
dzīvē. Šajā posmā tiks vērtēts paveiktā darba rezultāts – izdoma, 
vērienīgums un darba procesa radošums. Galvenajā balvā mazākie 
(1.-4.klašu grupas laureāti) saņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet 
(5.-9. un 10.-12.klašu grupu laureātiem) jūras ceļojums uz Stokhol-
mu visai klasei kopā ar Tallink. Konkursā aicinātas piedalīties SIA 
„ZAAO” darbības reģiona  vispārējās  izglītības  iestādes. Konkursa 
nolikums ar plašāku informāciju pieejams iniciatīvas mājas lapas 
www.100darbilatvijai.lvsadaļā „Konkurss skolēniem”.

Rugāju novada  pašvaldība izsludina 
konkursu „Rugāju novada kalendārs 
2019. gadam” APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes priekšsēdētājas
2018. gada 26. janvāra rīkojumu Nr. 3-7/1

NOLIKUMS

I.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Rugāju novada 
kalendārs 2019. gadam” (tālāk tekstā -  konkurss) un apbalvo konkursa laureātus. 
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt Rugāju novada apskates objektu un apskates saimniecību, tūrisma 
objektu un kultūrvēsturisko objektu, atpūtas vietu un atpazīstamu vietu attēlu kolekciju, kura 
pilnībā spētu atklāt novada skaistumu un daudzveidību.
1.3. No konkursā iegūtajiem materiāliem tiks izveidots Rugāju novada kalendārs 2019. gadam. 
1.4. Konkursā var piedalīties ikviens interesents vai juridiska persona.

II. Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Fotogrāfi jas jāiesūta Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Agritai Lužai 
uz e-pastu agrita.luza@rugaji.lv vai jāiesniedz klātienē datu nesējā Rugāju novada domē, Kur-
menes ielā 48, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. Tālrunis informācijai: +371 27843383 (Agrita 
Luža).
2.2. No katra autora tiks pieņemtas ne vairāk kā 10 fotogrāfi jas līdz 2018. gada 19. oktobrim, 
kurās attēloti  Rugāju novada apskates objekti un apskates saimniecības, tūrisma objekti un 
kultūrvēsturiskie objekti, atpūtas vietas dažādos gadalaikos, kuras raksturo novada tēlu. 
2.3. Autoru darbiem jābūt numurētiem. Atsevišķā word dokumentā ir jānorāda šāda informāci-
ja: forogrāfi jas autora vārds un uzvārds, autora e-pasts, adrese un tālruņa numurs. Saskaņā ar 
darbu numuriem jānorāda darba nosaukums, vieta, kur fotogrāfi ja uzņemta (tai skaitā norādot 
arī datumu, mēnesi un gadu). 
2.4. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu fotogrāfi ju izmantošanai 
Rugāju novada pašvaldības informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos.

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfi jas tehniku.
3.2. Izvērtēšanai tiek pieņemti krāsaini attēli JPEG formātā. Failu izšķirtspējai jābūt ne mazākai 
par 300dpi (garākā mala ne mazāka kā par 3543 pikseļiem). 
3.3. Fotogrāfi ja nedrīkst būt veidota kā kolāža (vienā fotogrāfi jā apvienojot vairākas fotogrāfi -
jas). 
3.4. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus 
normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu uzņemas tā au-
tors. 

3.5. Konkursa dalībniekam ir atļauts lietot foto apstrādes 
programmas tikai, lai apgrieztu fotogrāfi jām malas, kā arī ir 
pieļaujama kopējā attēla gaišuma, kontrasta, gammas un asu-
ma korekcija, bet ne pārveidošana un attēlu sakombinēšana. 

IV. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Nolikuma prasībām neatbilstoši darbi netiks izskatīti. 
4.2. Konkursam iesūtītās fotogrāfi jas vērtēs kompetenta 
žūrija.
4.3. Fotogrāfi jas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: atbilstī-
ba konkursa tematam, oriģinalitāte, tehniskais izpildījums un 
kvalitāte. 
4.4. Katrs autors, kura fotogrāfi jas būs izturējušas konkursu, 
saņems pateicību un vienu kalendāra eksemplāru (ja darbs 
tiks publicēts tajā) un piemiņas balvu. 

SIA Eko Media projektu vadītāja 
Sandra Galgāne

Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
Tūrisma organizatore, Ziemeļlatgales biznesa 

un tūrisma centrs Ineta Bordāne

Trešo gadu pēc kārtas Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas novadu tūris-
ma informācijas centri aicina ikvienu  doties baudīt daudzveidīgu kultūras un aktīvās 
atpūtas piedāvājumu “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” 17. un 18. februārī, kas tapis 
sadarbojoties ar reģiona tūrisma uzņēmējiem un objektu saimniekiem.
           Sestdienas, 17. februāra rīta pusē būs iespēja baudīt aktīvo atpūtu dabā, dodoties 
pārgājienā dabas parkā “Numernes valnis”, piedaloties nūjošanas nodarbībā Briežuciemā 
vai ekskursijā briežu dārzā “Mežsētas” Rugāju novadā. Savukārt dienas otrajā pusē tiek 
piedāvāta aktīva līdzdarbošanās radošajā   darbnīcā   Baltinava   novada    muzejā,   kur    
tiks  gatavoti  ledusskapju  magnētiņi un ekskursija Ruskulovas saimniecībā “Stirnas”, ap-
skatot trušus un fazānus, kā arī iemēģinot roku loka šaušanā, klausoties vēsturiskos stāstus 
par Ruskulovas muižu un baudot uz ugunskura vārītu zupu. Pirtniece Arnita Melberga Bal-
vos iepazīstinās ar pirtī iešanas pamatiem jeb ABC, kā arī iemācīs pagatavot pirts skrubjus, 
izmantojot dabas veltes un augus. Gardēžiem īpašs piedāvājums būs viesu namā “Noras” 
Krišjāņos, kur saimniece aicinās baudīt gardas pusdienas labākajās Latgales kulinārā man-
tojuma tradīcijās un piedalīties meistardarbnīcā, pagatavojot speķa pīrādziņus vai cepu-
mus “Rozīte” pēc senām receptēm, un baudīt tos kopā pie kafi jas vai tējas tases dienas 
noslēgumā. Savukārt svētdienas, 18. februāra, rītā būs iespēja baudīt nesteidzīgas “Saldās 
brokastis”  Malnavas “Dzīļu” maiznīcā, ko būs sarūpējusi saimniece Aina Barsukova un 
pēc tam doties ekskursijā gida pavadībā pa Malnavas muižas   teritoriju   un   noslēgumā   
viesoties  Latgolys  Šmakovkys  dadzynuotovā un iepazīties arī šī leģendām apvītā dzērie-
na gatavošanas procesu un arī nobaudīt to. Tiem, kuri vēlas radoši darboties, svētdien būs 
lieliska iespēja piedalīties sveču darbnīcā Tilžas muzejā, kur varēs gatavot sveces no bišu 
vaska. Pēc tam turpat Tilžā brīvdabas estrādes apkārtnē notiks Meteņdienas tradīciju pasā-
kums. Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti gan sestdien, gan svētdien apmeklēt zirgu sētu 
“Kapulejas” Balvu novada Tilžā un doties izjādē ar zirgu vai vizināties kamanās vai arī 
doties  slēpot uz Balkanu  dabas parku Viļakas  novada  Šķilbēnu pagastu, vai baudīt izbrau-
cienus  ar  kvadracikliem  viesu  namā  “Paradīzes”  netālu  no Balviem.  Pirts baudītājiem 
lieliska iespēja pēc aktīvās atpūtas atgūt spēkus “Paradīzes” pirtiņā vai āra kubulā.
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Atskatoties uz 2017. gadu Rugāju novadā
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža 

Ir iesācies 2018. gads, kurā sagaidāmi daudzi lielāki un mazāki notikumi,  
ieplānoti paveicamie darbi un visiem kopā sasniedzami mērķi. Taču arī aiz-
vadītais 2017. gads Rugāju novadā ir bijis notikumiem bagāts. Veiksmīgi 
realizēti vairāki iedzīvotājiem nozīmīgi projekti, esam piedalījušies 

kongresā par godu Latgales simtgadei, aizvadījuši pašvaldību vēlēšanas, 
novada mākslinieciskie pašdarbības kolektīvi ir atzīmējuši apaļas to 
pastāvēšanas jubilejas. Labus sasniegumus mācībās un olimpiādēs uzrādī-
ja Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolēni. Arī pagājšajā gadā ir strādāts pie novada infrastruktūras sakār-
tošanas un darīts viss, lai iedzīvotāji novadā justos sadzirdēti un uzklausīti.

28. janvārī Maltas kultūras namā, norisinājās biedrības “Asmu Latgalīts” rīkotā  
“Latgales  Gada  balva”, kurai  nominēts  tika  arī  Rugāju  jauktā  kora  diriģents 
Pēteris  Sudarovs,  saņemot  Atzinības  rakstu  par  veiksmīgu darbošanos un ie-
guldījumu Latgales attīstībā. 

Hokejs Lazdukalnā dzīvo jau trešo gadu desmitu. Sākot spēlēt hokeju uz dīķa 
toreiz - 1987. gadā, parādījās arī pirmais inventārs. Pirmās oficiālās spēles sāka 
notikt   1990. gadā,  un  pateicoties  gan  pašu  spēlētāju,  gan  hokeja  atbalstītāju 
iniciatīvai un aktivitātēm, šis sporta veids Lazdukalnā 2017. gadā atzīmēja jau 
30 gadu jubileju.

2017. gadā Rugāju   tautas   namā, otro  gadu  pēc  kārtas,  kuplā  skaitā  sa-
tikās  tautas muzikanti no tuvākiem un tālākiem novadiem. Vakara gaitā, uzstā-
joties tautas muzikantiem, vedās arī dejas solis un sanākušie atzina, ka šādās 
sanākšanas reizēs ir ļoti īpaša un patīkama atmosfēra.

Jau otro gadu pēc kārtas, Rugāju novada domes Kultūras nodaļa, tautas namā 
organizēja draudzības spēles dambretē. Piedalīties spēlēs tika aicināts ikviens 
interesents bez vecuma ierobežojuma. Dambretes spēlēs sacensties savā starpā 
bija ieradušies 20 dalībnieki.

Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrs 2016. gada nogalē ieguva jaunas 
telpas, kuras ar prieku jau apmeklē jaunieši. Kopš 2017. gada jauniešu centrā, 
reizi nedēļā, interesentiem tiek dota iespēja apgūt arī ģitārspēli.

2017. gada 8. marta vakarā, Rugāju novada vīrieši aicināja daiļā dzimuma 
pārstāves uz Lazdukalna saieta namu, lai dāmas baudītu koncertu “Sieviete – 
tu esi skaistākā starp puķēm”. Ierodoties uz pasākumu, gaviļnieces sagaidīja 
vairāki pārsteigumi, kuri svētkus padarīja vēl jo īpašākus, kā arī baudīja koncer-
tu kopā ar vīru vokālo grupu “ASUMPTA” no Aglonas. 

Saulainā 2. marta dienā Lazdukalna saieta namā norisinājās pasākums “Kopā 
roku rokā”. Pasākums veltīts bērniem ar īpašām vajadzībām un tā iniciatore Aija 
Pluša, jau piekto reizi vienkopus sapulcināja tuvāku un tālāku novadu skolu 
bērnus, kuri kopā ar pasakas varoņiem Brālīti un Karlsonu, atzīmēja pasākuma 
piekto dzimšanas dienu. 

Rugāju novada domē 2017. gada 25. aprīlī uz starptautisko sadarbības partneru 
tikšanos ieradās viesi no Lietuvas. Telšai rajona pašvaldību pārstāvēja pārvaldes 
izpilddirektors Saulius Urbonas, Stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas 
vadītāja Laima Simanauskiene un Sociālā atbalsta un aprūpes nodaļas vecākā 
speciāliste Reda Ragauskiene.

Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba 
iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī, lai radītu skolēniem iespēju 
lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, 2017. gada vasaras brīvlaikā 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīja pašvaldības 
finansētās darba vietās.

2017. gada pavasarī rīkotajā Vides darbnīcā tika izgatavots rekordliels putnu 
būrīšu skaits, jo aprīļa sākums ir pēdējais laiks ķerties pie šī darba – sagādāt 
nepieciešamos materiālus un instrumentus, lai izgatavotu mūsu spārnotajiem 
draugiem mājvietas. Pareizi izgatavots un novietots putnu būrītis kalpos daudz 
gadus un būs vērtīgs devums dabas daudzveidībai mums visapkārt. 

2017. gada 1.aprīlī Rugāju sporta centrā norisinājās otrais Latvijas kausa izcīņas 
posms   svarbumbu    celšanā.  Sacensībās   katrā   svara,   vecuma  un  dzimuma 
kategorijā kopā startēja 100 dalībnieki astoņās komandās –“ DBT – Daugavpils 
novads”, “Rugāju – Jaungulbenes SC”, “Vecumnieku S-K”, “Rēzeknes tehni-
kums”, “DT”, “Viļānu Bitīte SK”, “RTU”, “Jēkabpils JASK”.

31. martā visā Latvijā norisinājās Latvijas meistaru dienas pasākumos “Satiec 
savu meistaru - 2017”. Arī Rugāju novads aktīvi iesaistās šajā pasākumā un jau 
vairākus gadus pēc kārtas, sieviešu biedrība “Ūdensroze” un Rugāju novada 
muzejs, sadarbojoties ar Baltinavas novada rokdarbniecēm, aicināja interesen-
tus uz rokdarbu meistarklasēm.

Marta izskaņā, Rugāju tautas namā, norisinājās jau par ilggadēju tradīciju kļu-
vušais Rugāju novada mazo vokālistu konkurss “Cālis - 2017”. Uz skatuves 
kāpa divpadsmit dziedātāji no Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju 
novada vidusskolas, katrs izpildot divas dziesmas. 

“Benislavas jauktais koris” - tā skanēja pirmā Latgales kora nosaukums, kurš 
tika dibināts deviņpadsmitā gadsimta astoņdesmitajos gados un bijis viens no 
benislaviešu lepnumiem. Kori ir vadījuši vairāki diriģenti, tostarp arī tagadē-
jais Rugāju jauktā kora diriģents Pēteris Sudarovs un etnogrāfiskā ansambļa 
“Benislava“ vadītāja Regīna Čudarāne. Par Benislavas kora tradīciju turpinātāju 
kļuva etnogrāfiskais ansamblis “Benislava“ Regīnas Čudarānes vadībā. 2017. 
gadā tas atzīmēja 30 savas darbības gadus.

2017. gadā tika veikti Rugāju skvēra labiekārtošanas darbi, kur atrodas piemiņas 
akmens novada represētajām personām. Izveidojot piemiņas vietu Latvijas At-
brīvošanas cīņās kritušajiem rugājiešiem un atklājot piemiņas plāksni 2016. 
gada 11. novembrī, bija nepieciešams gan pārplānot ietves, gan izveidot jaunas 
ietves un laukumu. Bez tam esošajai ietvei un tiltiņam bija nepieciešama at-
jaunošana. 

Jau sesto gadu pēc kārtas norisinājās pasākums mazākajiem Rugāju novada 
iedzīvotājiem. Mazuļu salidojumā tikās iepriekšējā gadā dzimušie bērniņi, lai 
iepazītos, sadraudzētos, kopīgi spēlētos, dziedātu un arī uzdejotu. 2017. gadā uz 
pasākumu tika aicināti 9 bērniņi – 5 meitenes un 4 puikas. 

2017. gada   pavasarī   tika   atklāta   fotogrāmata  “Latgalietis  XXI  gadsimtā”. 
Lepojamies arī ar Rugāju novada aktīvistiem, kuri piedalījās konkursā un iesūtī-
ja fotogrāfijas grāmatai. Fotogrāmatā “Latgalietis XXI gadsimtā” ir publicētas 
arī Daigas Morozas, Jāņa Rakstiņa un Marutas Kalnējas fotogrāfijas, taču dau-
dzas rugājiešu fotogrāfijas ir iekļautas arī grāmatas bukletā.

9. maijā zvejnieku sētas “Zvejnieki” pie Lubāna ezera saimnieki, uzņēma 
ciemiņus no visām šī ezera pusēm. Sešu novadu - Lubānas novada, Rēzeknes 
novada, Balvu novada, Rugāju novada, Varakļānu novada, Madonas novada 
pārstāvji tika aicināti piedalīties tūrisma ceļveža “Lubāna ezera noslēpumi 
2017” atklāšanas pasākumā.

2017. gada vasarā Rugāju novada muzejā bija skatāma Irēnas Paideres dzimtas 
izstāde “Dzimtas rakstu raksti”. I. Paidere kopā ar ģimeni ir paveikusi nozīmīgu 
darbu savas dzimtas izpētē. Viens no darbiem, ar kuru lepoties, ir arī savas - 
Paideru dzimtas ģerbonis. 2017. gada 3. jūnijā notika izstādes atklāšanas pasā-
kums un Paideru dzimtas salidojums. 

2017. gada 3. jūnijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas un tika ievēlēts arī Rugā-
ju novada domes deputātu sasaukums. 2017. gada 15. jūnijā Rugāju novada 
pašvaldības vēlēšanu komisija aicināja jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo 
sēdi. Uz to bija ieradušies visi deviņi jaunievēlētie deputāti – Sandra Kapteine, 
Andris Leons, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Sta-
lidzāns, Kārlis Brūvers, Laura Kļaviņa, Lauris Krēmers. Galvenais darba 
kārtības jautājums šajā sēdē bija domes priekšsēdētāja ievēlēšana. Par Rugāju 
novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Kapteine, savukārt priekšsēdētā-
jas vietnieka pienākumus turpinās pildīt Andris Leons. 

2017. gada jūnija izskaņā norisinājās jau trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas, 
kuras tiek organizētas pēc Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales 
biznesa un tūrisma centrs” iniciatīvas ciešā sadarbībā ar novadu pašvaldībām, 
dodot iespēju vietējiem uzņēmējiem parādīt sevi, iepazīstināt ar savu produkci-
ju un iegūt jaunus klientus. Trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas dalībniekus 
uzņēma Rugāju novads, piedāvājot dažādas aktivitātes visas dienas garumā.

2017. gada 10. jūnijā Jūrmalā norisinājās Latvijas sociālo aprūpes centru spor-
ta spēles, kurās piedalījās arī sociālā aprūpes centra “Rugāji” komanda. Šādas 
sporta spēles notiek jau vismaz desmit gadus. Komanda no Rugājiem piedalījās 
jau trešo reizi un mājās pārveda godpilno pirmo vietu, un iespēju šogad uzņemt 
sporta spēļu dalībniekus pie mums.
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2017. gada 16. jūnijā tika atklāts skeitparks Rugājos, kura izveidošana un teri-
torijas labiekārtošana ir nozīmīgs ieguldījums Rugāju novada bērnu un jauniešu 
brīvā laika dažādošanai un aktīvas atpūtas veicināšanai svaigā gaisā.

Sirsnīguma gaisotnē, kam vijās cauri atmiņu stāsti par savu pirmo skolu - Eg-
laines pamatskolu, tika aizvadīts otrais pamatskolas rīkotais skolas salidojums, 
kad no tuvām un tālām malām sabrauca kādreizējie skolas absolventi.

No 21. jūlija līdz 23. jūlijam, Īrijas pilsētā Veksfordā, norisinājās atklātais Ei-
ropas čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem U-16 un U-18 vecuma grupās. 
Sacensībās piedalījās Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, ASV un Īrijas ko-
mandas. Latvijas izlases komandā bija iekļauta Rugāju sporta centra audzēkne 
Dārta Stivriņa. Dārtai 2017. gada laikā šīs bija jau trešās starptautiskās sa-
censības un no Veksfordas sportiste atgriezās ar ļoti labiem rezultātiem - ceļot 
12 kg smagu svarbumbu 194 reizes, jauniete uzrādīja jaunu Latvijas rekordu un 
ieguva 3.vietu. 

No 1. līdz 2. augustam  12  armēņu  uzņēmēji  ciemojās Ziemeļlatgalē, lai piere-
dzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma saimniecības un lauk-
saimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus un smeltos sev jaunu pieredzi. 
Armēņu uzņēmēji viesojās arī Rugāju novada domē, kur tikās ar pašvaldības 
pārstāvjiem, kā arī iepazīstoties ar prezentāciju guva ieskatu par uzņēmējdar-
bības nozarēm Ziemeļlatgalē.

12. augustā, interesentiem pulcējoties pie Rugāju bibliotēkas, tika atklāts viens 
no četriem vides objektiem Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas 
novadu pašvaldību sadarbības rezultātā, projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb 
atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros. Tāpat iedzīvotājiem un ciemiņiem visas 
dienas garumā tika piedāvātas visdažādākās aktivitātes, taču vakarā visi tika 
aicināti uz festivāla „Lustīgs šur, lustīgs tur” koncertu.

12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējais Ekoskolu 
apbalvošanas pasākums, kurā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas eko-
programmas komanda, saņemot Ekoskolu apbalvojumu, kurš tiek piešķirts uz 
gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības pro-
grammā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē ie-
saistīt arī apkārtējo sabiedrību.

Lazdukalna    pagasta   1.   bibliotēka,   toreiz    Lazdukalna   ciema   bibliotēka,  
dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas fondu summārās uzskaites 
grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā, taču 2017. gadā Lazdukalna bibliotēka 
atzīmēja 50 gadu pastāvēšanas jubileju. 

Sentēvu pirts un koka gudrību darbnīca Jura Bleidera vadībā ikvienam intere-
santam piedāvā iepazīt koka spēku un tā pielietojumu caur latvisko dzīvesziņu. 
Taču 2017. gada rudenī durvis vaļā vēra arī J. Bleidera darbnīcas otrajā stāvā 
radītā dendroterapijas (dabas) zāle. Apmeklējot zāli, ir iespējams smelties vis-
dažādākās gudrības, pabūt ar sevi un gūt enerģiju. 

2017. gada 24. septembrī Viļānu kultūras namā Latgalīšu kulturys bīdreiba jau 
trešo reizi pasniedza Nikodema  Rancāna  gada  balvu Latgales reģiona izcilāka-
jiem pedagogiem. Rugāju novada vidusskolas pedagoģe Ingūna Andersone 
saņēma Nikodema Rancāna pateicību par veiksmīgāko pedagoga debiju, 
savukārt Margarita Stradiņa saņēma specbalvu par ieguldījumu kultūrvēstures 
un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolās. 

28. oktobrī Lazdukalna saieta namā valdīja īpaša gaisotne, jo tika atzīmēta 
Rugāju novada Lazdukalna pagasta amatierteātra 15 gadu jubileja. Svētki tika 
nosvinēti godam, jo ciemiņi, kuri bija ieradušies uz jubileju, līdzi ņēma arī ne-
pieciešamās sastāvdaļas, lai kopā varētu uzcept lielo teātra kūku. Uz Lazdukalna 
pagasta amatierteātra 15 gadu jubilejas pasākumu bija ieradušies 12 dramatiskie 
kolektīvi   no   tuvākām   un   tālākām   vietām,   kā  arī  īpaši  tika  gaidīti  bijušie 
amatierteātra kolektīva dalībnieki un režisori. Iepriecinot skatītājus ar skečiem 
par ikdienišķām tēmām, kopīgi tika uzcepta arī teātra kūka.

2017. gada 8. novembrī Elektrum olimpiskajā centrā notika NBA (Nacionālā 
basketbola asociācija) Junioru līgas otrā čempionāta drafta ceremonija. Tās lai-
kā katrai no 30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts NBA klubs, 
kuru tā pārstāvēs. Rugāju novada vidusskola pārstāvēja “Boston Celtics” un arī 
Rugāju sporta centrā norisinājās NBA junioru līgas spēles. Vēlēsim veiksmīgas 
spēles pusfinālā! 

Kaut arī dzīvo un darbojas vienā apkaimē, nereti iedzīvotāju izveidotās bie-
drības, nodibinājumi vai neformālās domu biedru grupas viena par otru neko 
īsti nezina. Tā līdz šim bija arī Rugāju novadā, tāpēc nevalstisko organizāciju 
forumā 2017. gada 11. novembrī satikās 21 nevalstiskās organizācijas pārstāvji 
un darbīgi Rugāju novada iedzīvotāji.

„Inovatīvākais tūrisma produkts 2017” - Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju ob-
jekti, kas veltīti dabas aizsardzībai, atspoguļo dabas stihijas un ir dāvana Lat-
vijai tās simtgadē. Objekti uzstādīti piecos Ziemeļlatgales novados - Rugāju, 
Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas.

2017. gada 17. novembrī uz Lavijas valsts svētku pieņemšanu pie prezidenta 
tika aicināti pašvaldību vadītāji un uzņēmēji. Rugāju novadu pieņemšanā devās 
pārstāvēt priekšsēdētāja Sandra Kapteine un uzņēmējs Ainārs Birkovs. 

18. novembrī Rugāju tautas namā ikviens tika aicināts uz Latvijas Republikas 
Valsts svētku pasākumu „Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”. Ar skaistāka-
jām latviešu dziesmām skatītājus priecēja dziedošie un muzicējošie jaunieši 
Dāvis Lāpāns un Dagmāra Laicāne. Tāpat, pasākuma ietvaros, tika pasniegti 
Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti. Ar Atzinības rakstu par ilggadēju, 
profesionālu un godprātīgu darbu sociālajā jomā tika apbalvota Anita Everte, 
bet Atzinības rakstu par ilggadēju un profesionālu darbu saņēma Gunta Čakāne. 

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 1918. gada novembrī līdz 
1919. gada 11. novembrim bija viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē, kad 
tika izcīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūt valsts neatkarību. Brīvības cīņu 
laikā, kad iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs – neatkarība ir iegūta. 
Godinot Latvijas valsti un varoņus, kas izcīnīja valsts brīvību, 11. novembrī – 
Lāčplēša dienā, ikviens tika aicināts ar klusuma brīdi un gaišu sveces liesmu 
pieminēt latviešu karavīrus un brīvības cīnītājus. Atzīmējot Lāčplēša dienu, 
Rugājos tika izveidots gaismas ceļš.

2017. gada 7. novembrī Rugāju novada sieviešu biedrība “Ūdensroze” atzīmēja 
10 gadu pastāvēšanas jubileju. Šo gadu laikā ir radīti neskaitāmi rokdarbi, kuri 
izpelnījušies atzinību, jo ir ne tikai skaisti, bet arī rūpīgi izstrādāti. Gaidot Latvi-
jas valsts simtgadi, biedrības vadītāja Lūcija Šmite pastāstīja, ka par godu baltā 
galdauta  svētkiem  tiek  plānots radīt ko īpašu - no 100 dažādu motīvu tamborē-
tiem kvadrātiņiem tiks darināts pašām savs baltais galdauts. 

1. decembrī Rugājos viesojās ASV (Amerikas Savienotās Valstis) vēstniecības 
Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Mišela Azevedo kopā ar 
politikas speciālistu Mārtiņu Spravniku, lai pārrunātu dažādus jautājumus, 
kas ir aktuāli pašvaldībai. Tikšanās laikā tika prezentēts Rugāju novads, kā arī 
pārrunāti tādi problēmjautājumi, kā darbavietu radīšana, dzīvojamo telpu trū-
kums, sakārtota infrastruktūra, iespējas kādas varētu sniegt jauniešiem, lai tiem 
pēc studijām pilsētā būtu motivācija atgriezties atpakaļ Rugāju novadā. Tāpat 
pārstāvji no vēstniecības devās apskatīt Rugāju novada Eglaines pamatskolu, 
bet tikšanos noslēdza ar viesošanos un prezentāciju Rugāju novada vidusskolas 
skolēniem.

Rugāju novada pašvaldība ir iegādājusies vietu virtuālajā platformā “Latvia360.
com”. Platforma ļauj virtuāli izstaigāt vietas, kur vēl nav būts un tai pat lai-
kā ļaut atgriezties tajās, kas reiz jau apmeklētas un nav atstājušas vienaldzīgu. 
Pagājušā gada augustā Rugāju novadā viesojās fotogrāfs, kurš iemūžināja pie-
cas vietas, lai izveidotu panorāmas skatus 360 grādu leņķī. Platforma, kurā var 
apskatīt Rugāju centru, Rugāju parku ar brīvdabas estrādi un Rugāju stadionu, 
atpūtas vietu pie Rugāju ūdenskrātuves, Augustovas Svētās Elizabetes Romas 
Katoļu Baznīcu un Lazdukalna saieta namu, ir pieejama www.rugaji.lv . 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ik viens - gan liels, gan mazs nemanāmi sāk ticēt 
brīnumiem. Ne velti saka, ka brīnumi notiek tur, kur tiem tic un tur, kur tos 
gaida. Pagājušā gada nogales pirmssvētku laikā īsta Ziemassvētku noskaņa un 
brīnuma sagaidīšanas prieks tika radīts Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolēniem, pie kuriem ciemojās smaidīgi rūķi, kuri čakli darbojušies, lai bērni 
saņemtu  dāvanas,  kuras  sirds  kāro.  Rūķi  jau  17  gadus  uz  Ziemassvētkiem 
bērniem gatavo dāvanas un uz pasākumu aicina čaklus, mācīties gribošus bēr-
nus, kuru vecākiem neiet viegli un kuri, varbūt nevar viņiem nodrošināt mazā 
sapnīša piepildījumu. Varbūt, kādam vajag noticēt brīnumam, lai viņš kļūtu 
labāks.

2017. gada 20. decembrī, Lazdukalna saieta namā, vienkopus tika aicināti Rugā-
ju novada uzņēmēji, lauksaimnieki un saimnieciskā darba veicēji, lai piedalītos 
Rugāju novada domes organizētajā pasākumā “Paldies uzņēmējam”. Šāda veida 
pasākums, kurā desmit dažādās nominācijās tika apbalvoti novada uzņēmēji, 
kā arī svinīgā atmosfērā uzrunāti lauksaimnieki un saimnieciskā darba veicēji, 
Rugāju novadā norisinājās pirmoreiz. Pasākuma laikā Rugāju novada domes 
speciālisti iepazīstināja dalībniekus ar informāciju par pašvaldībā īstenotajiem 
un plānotājiem projektiem, kā arī par iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu pro-
jektos, lai tiktu veicināta uzņēmējdarbība. Nominētie uzņēmēji kā balvu saņēma 
“Pilnības  ragu”,  kas  ir  pārpilnības  un  bagātības  simbols,  izgatavots  no  cēla 
materiāla    porcelāna  - Vecpiebalgas   porcelāna   fabrikā,  tādejādi  simboliski 
atgādinot nominantiem, ka lai gan šogad viņi sasnieguši zināmu pilnību savā 
uzņēmējdarbībā,   taču  tā  uzvara  ir  trausla  kā porcelāns un prasa mērķtiecīgu 
darbu, lai to noturētu turpmākajos gados.



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.: 25446474, 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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Rugājieti, pastāsti par sava 
novada un savas dzimtas vēsturi!

Tuvojoties Latvijas simtgadei, tapis projekts www.latvijasdzimtas.lv, 
kas ietver arī www.karte.latvijasdzimtas.lv un 

www.avoti.latvijasdzimtas.lv. Projekta mērķis ir veicināt novada 
iedzīvotāju interesi par sava novada vēsturi, kā arī stiprināt novadu 
patriotismu un veicināt vēstures materiālu nodošanu nākamajām 

paaudzēm tām saprotamā veidā.
Likteņstāsti, senās un mūsdienu fotogrāfi jas, nostāsti par vietām un 
notikumiem, kas  norisinājušies Rugāju novadā ir dalīšanās vērti un 

atstājami garīgajā mantojumā nākamajām paaudzēm!
Jūs esat aicināti pievienoties sava novada baznīcu, tautas skaitīšanas 
un revīziju ierakstu — vēstures liecību pārrakstīšanā, lai veicinātu 
Rugāju novadpētniecības saglabāšanu un attīstīšanu. Pārrakstītie 

arhīva materiāli ļaus vieglāk atrast savus senčus,  lai izveidotu 
dzimtas koku vai dzimtas pētniecības rezultātā  atrast savus senčus, 

piemēram, Rugājos!

Informācijai: Agrita Luža (Mob.tālr. - 27843383, e-pasts - 
agrita.luza@rugaji.lv)

Sirsnīgi sveicam Rugāju novada pensionār� biedrības biedr�s, 
kuri 2017. gadā atzīmējuši nozīmīgas dzīves jubilejās:

Juris Svilāns – janvāris
Anna Šteķele –maijs

Mar�ta Paidere – maijs
Ludmila Logina – jūlijs

Zinaida Feldmane – novembris
Aust�a Zelča – decembris

Valentīna Metene – decembris

Vēlam visiem veselību, izt�rību un dzīvesprieku! Visiem novada 
iedzīvotājiem Laimīgo Jaunu 2018 gadu!

Rugāju novada pensionār� biedrības valde

Ir biznesa ideja? 20. februārī aicinām uz informatīvu 
semināru Balvos!

10.45– 11.00
Ierašanās, reģistrācija
11:00 – 11:15 
Ievada uzrunas 
Balvu novada pašvaldības vadība Liene 
Ivanova, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma 
centra direktore
11:15 – 12:00
Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts 
biznesa ideju autoriem un jaunajiem 
uzņēmējiem, Skaidrīte Baltace, Rēzeknes 
biznesa inkubatora vadītāja
12:00 – 12:30
“Lūst vai plīst”: uzņēmēju pieredzes stāsti
Trīs cilvēki, trīs stāsti - kurš salds, kurš rūgts, 
to būs iespējams uzzināt tikai tad, kad būs 
dzirdēti visi. Stāstos par savām veiksmēm un 
neveiksmēm dalīsies Rēzeknes biznesa inkuba-
tora dalībnieki
12:30 – 13:00
Kafi jas pauze
13:00 – 14:00
Individuālas konsultācijas biznesa ideju 
autoriem un jaunajiem komersantiem
Skaidrīte Baltace, Rēzeknes biznesa inkubatora 
vadītāja
Individuālas konsultācijas par LIAA atbals-
tu biznesa attīstībai, Evija Piebalga, Rēzeknes 
biznesa inkubatora projektu vadītāja

2018. gada 20. februārīZiemeļlatgales 
biznesa un tūrisma centrs
Vidzemes iela 2b, Balvi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA), Rēzeknes biznesa inkubators sadar-
bībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma 
centru aicina Balvu, Viļakas, Rugāju un 
Baltinavas novadu biznesa ideju autorus un 
jaunos uzņēmējus uz informatīvu semināru 
par biznesa inkubatoros  pieejamo atbalstu 
uzņēmējdarbības  attīstībai.

Darba valoda: latviešu
Dalība: bezmaksas

Reģistrēšanās dalībai seminārā
Elektroniski e-pastā Rezekne@liaa.gov.lv,
vai zvanot 26461435 (Gunta Božoka,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs)

Kontaktinformācija:
Evija Piebalga, Rēzeknes biznesa 
inkubatora projektu vadītāja
evija.piebalga@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 29398363

Programma

Lazdukalna saieta namā
pirmdienās plkst. 19.00 tiek organizēta veselības

 vingrošanas grupa, trenere Inga (tālrunis 26351072).
Nodarbībā paredzēti pilates elementi, vingrošana 

ar koka nūjām, kā arī vingrošana ar bumbām. 


