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Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

Biznesa ideju konkurss

Konkurss norisinās un pieteikumus 
pieņem no 2019. gada 3. maija 
līdz 3. jūnijam plkst. 16:00

Par atbalstāmām tiek noteiktas 
izmaksas, kas tieši saistītas ar 
komercdarbības izveidi un 
attīstību, ieguldījumiem 
komercdarbības pamatlīdzekļos 
un iekārtās

Viens uzņēmums vai fiziska 
persona biznesa ideju konkursa 
ietvaros var saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu tikai vienam 
biznesa idejas projektam

saņem līdzfinansējumu līdz 

1000 EUR 

, ,
---Klusti par uznemeju 

Rugaju novada

Konkursa pieteikumu var iesniegt 
personīgi Rugāju novada domē pie 
sekretāres vai sūtīt pa pastu 
(Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju 
novads, LV - 4570). Konkursa 
pieteikumu var iesniegt elektroniskā 
veidā, parakstītu ar elektronisko 
parakstu, sūtot uz e-pasta adresi 
dome@rugaji.lv

Pretendentiem savas biznesa idejas 
jāprezentē klātienē un jāatbild uz 
komisijas jautājumiem (7 minūtes brīvi 
izvēlētā formā) 

--

Sveicu Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine 

“Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, tad mums pašiem arī 
jābūt stipriem, jābūt spēka pilniem.” 

/K.Ulmanis/

JAUNUMS!
Uzņēmējam ir iespēja iegūt papildus 

līdzfinansējumu 
(līdz 500 EUR) mārketinga izdevumiem!  

Konkursa nolikums un iesnieguma veidlapas pieejamas mājaslapā www.rugaji.lv

Konkursā aicinām piedalīties 
Rugāju novada uzņēmumus, 
fiziskas personas un 
saimnieciskā darba veicējus

Pieejami finansējumi tūrisma 
aktivitāšu veicināšanai, 
jaunajiem lauksaimniekiem un 
mazo saimniecību attīstībai

Atbalsta pasākums ”Atbalsts ieguldījumiem 
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 

radīšanā un attīstīšanā”

No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. 
jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma 
”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” 
aktivitātēs: 
- “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko 
darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma 
aktivitāšu veicināšana”;
-“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Atbalsta pasākums “Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”

Pieteikšanās atbalsta saņemšanai no 2019.gada 
20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam. Pasākuma 
mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos 
pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt 
darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā.

Atbalsta pasākums “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 

lauku saimniecības” 

Pieteikšanās atbalsta saņemšanai no 2019. 
gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam.  
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to 
ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot 
kooperāciju un tirgus pieejamību.

Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma 
nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un 

investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
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Rugāju novada domes 2019. gada 
18. aprīļa sēdē pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

Sveicināti, Jūsmājās!
      Aizritējis mēnesis un aktuālākā 
tēma joprojām ir par jautājumiem, 
kas saistīti ar administratīvi teritoriālo 
reformu. Aizritējusi tikšanās Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijā (VARAM), kur ministrs 
Juris Pūce prezentēja novadu 
karti, ko lielā mērā var nosaukt par 
pārzīmējumu, kāda tā izskatījās pirms 
2009. gada reformas. Jaunajā kartē 
iezīmētas 2 pilsētas, pārējās pilsētas 
sapludinātas ar lauku teritoriju. 12. 
aprīlī  Gulbenē norisinājās Novadu 
dienas, kurās centrālais jautājums 
bija novadu reforma. Dienas gaitā 
tika prezentēts pētnieku A. Miglava 
un  A. Pužuļa izpētes darbs, parādot 
kā atainojas esošā situācija novados. 
Ne tikai šis pētnieku redzējums, 
bet arī pieredzējušu ekonomistu, uz 
analīzi balstīti pamatojumi rāda, ka 
novadu robežu pārzīmēšana nesekmēs 
uzņēmējdarbības attīstību teritorijās. 
Lai sasniegtu mērķi, kas uzlabotu 
uzņēmējdarbības attīstību novados, ir 
jāpiesaista citi instrumenti, piemēram, 
nodokļu atlaides uzņēmējiem, 
kompensāciju mehānisms, kas 
radītu interesi veidot uzņēmumus 
attālākās valsts teritorijās. Lai 
veicinātu dzimstību, atbildīgajām  
ministrijām būtu  jānāk ar aktīvu 
redzējumu par atbalstu jaunajiem 
vecākiem, ģimenēm. Eiropas hartas 
5.pants pasaka, ka „Vietējās varas 
teritoriju robežu izmaiņas nav atļautas 
bez iepriekšējas konsultēšanās ar 
attiecīgajām vietējām kopienām...”. 
Un tāpēc, lai noskaidrotu Jūsu 
viedokli par šo jautājumu, kas saistīts 
ar novadu reformu, esam sagatavojuši 
aptauju, ko lūdzu aizpildīt un iesniegt 
pašvaldībā. Anketās iegūtos datus 
izmantosim, lai veidotu prezentāciju. 
Pēc 15.maija VARAM ministrs uzsāk 
plānotos apmeklējumus Latvijas 
novados, uz kuriem aicināsim arī Jūs.
       Neierasti, ka aprīlī, bet saistībā 
ar politisko situāciju valstī un valsts 
budžeta virzības gaitu, arī mūsu 
pašvaldībā esam apstiprinājuši šā 
gada budžetu, ko dēvē par tehnisko, 
jo tā izpilde balstās uz iepriekšējā 

gada budžeta rādītājiem. Ar budžeta 
sasniedzamajiem rādītājiem varēs 
iepazīties pašvaldības informatīvajā 
maija mēneša izdevumā.
       Aprīlis ir talkas mēnesis. Rugāju 
ciemā lielās talkas laikā sakopām, 
attīrījām no krūmiem teritoriju, ko 
veidosim kā pastaigu taku ap Rugāju 
ūdenskrātuvi. Skolu jaunieši rūpējās 
par atkritumu savākšanu. Visā 
novada teritorijā iedzīvotāji uzņēmās 
iniciatīvu apkārtnes sakopšanā un 
labiekārtošanā. Šā gada talkas moto 
bija atkritumu šķirošana. Novērojumi 
liecina, ka paliek mazāk atkritumu, 
kas piesārņo dabu, bet sabiedrībā 
tāpat vēl ir neapzinīgi iedzīvotāji, kas 
izmet atkritumus, kur pagadās. Aicinu 
ik vienu turpināt sakopt savu īpašumu 
teritorijas, lai Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienu 
sagaidītu ar labi padarīta darba sajūtu.
      Vasara ir ceļošanas laiks, arī 
mūsu novadu ik gadu apmeklē tūristi. 
Lai rastu iedvesmu un idejas, mūsu 
novada uzņēmējdarbības un tūrisma 
speciāliste kopā ar uzņēmējiem 
apmeklēja Rekovas dzirnavas, lai 
tiktos ar līdzīgi domājošiem.
         Arī šogad esam   ieplānojuši 
līdzekļus novada Biznesa ideju 
konkursam. Ir veiktas izmaiņas 
mērķauditorijai, kas var pieteikties un 
pretendēt uz grantu. Uzņēmēji,  esiet 
laipni aicināti iesniegt pieteikumus 
ideju  atbalstam  un mērķu 
sasniegšanai. 
       Turpinām izdevumā iepazīties ar 
novada skolu vēsturi, un šoreiz būs 
stāsts par Upetnieku skolu.
   Skolēnu vecāku ievērībai – ir 
nedaudz mainījusies kārtība, kādā  
dosim iespēju pirmajai darba praksei 
novada skolēniem. Šogad pašvaldība 
ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru, kurā 
paredzēts saņemt 50% finansējuma 
darba algas no valsts katra skolēna 
nodarbinātības pasākumā.
         Ir uzsākusies jaunā sezona platību 
maksājumu iesniegumiem, kas, bez 
soda sankcijām, turpināsies līdz 22. 
maijam. Ja ir nepieciešama speciālistu 
palīdzība iesnieguma sagatavošanā, 
laipni aicināti pie novada lauku 
attīstības speciālistes vai novada 
bibliotēkās, kur atbalstu un padomu 
sniegs bibliotekāres.
     Intervijā ar novadniekiem, šajā 
reizē esam uzrunājuši mūsu novada 
vidusskolas absolventu Aldi Šmagri, 
kurš iepazīstina ar savām darba un 
skolas gaitām.
       25.    maijā    notiks  Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, tāpēc aicinu 
būt aktīviem un izdarīt savu izvēli. 
Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, 
kam uzticēsim pārstāvniecību par 
mūsu vēlmēm Eiropas Savienībā.
       Tuvojas skaistākais un košākais 
gada mēnesis maijs. Lai dzeltenās 
pieneņu pļavas, ābeļziedu baltās 
kupenas un ceriņu smarža sniedz 
ikvienam no Jums veldzi dvēselei! 
Lai ģimeniski un skaisti ir mūsu valsts 
atdzimšanas svētki! Uz tikšanos, 
maijā!
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2019. gada 18.aprīlī  notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris 
Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Jānis Ikstens. 
Sēdē tika pieņemti četrdesmit lēmumi.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Rugāju novada dome izskatīja A. Č. iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Kozupe 
Nr.4”, kadastra numurs 3874 012 0117 – 13,0 ha kopplatībā, sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma no nekustamā īpašuma “Kozupe Nr.4”, ar kadastra 
Nr. 3874 012 0117 – 13,0 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0124 – 7,2 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirt nosaukumu ,,Gubeņi”.

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību 
precizēšanu
Ņemot vērā, ka neuzmērīto, Rugāju novada pašvaldībai piekrītošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 0210 un 3864 002 0124, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, robežas veido neracionālu zemes 
vienību sadalījumu, tika konstatēta iespēja precizēt zemes vienību robežas un 
platības. Rugāju novada dome nolēma pārkārtot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 002 0210 – 6,3 ha platībā un 3864 002 0124 – 5,2 ha platībā 
robežas, nosakot, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0210 
precizētā platība ir 6,6 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0124 precizētā platība ir 4,9 ha. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību 
robežas un platības tiks precizētas.
    
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 
Rugāju novada dome izskatīja R. S. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt 
nekustamā īpašuma “Stikiņi”, kadastra numurs 3874 019 0086, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0086 – 5,3 ha platībā, divos zemes gabalos 
ar zemes ierīcības projektu. Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 
0086 – 5,3 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju 
novada teritorijas plānojumu. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Rugāju novada dome izskatīja SIA “Austrumu mērnieks” sertificēta zemes 
ierīkotāja iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamā īpašuma „Dzilnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 
003 0004. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt SIA “Austrumu mērnieks” 
sertificēta zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Dzilnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0004, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Rugāju novada dome izskatīja divdesmit vienas personas iesniegumu par zemes 
nomas līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 75 (par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0346 – 4,7 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 76 (par zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 010 0341 – 4,0 ha platībā un 3864 010 0036 – 4,0 ha 
platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. 
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 54 (par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0083 – 3,9 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/71 (par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 004 0294 – 12,2406 ha platībā nomu) termiņu uz 
10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības; 
5. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 102 (par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 001 0170 – 4,3 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
6. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/80 (par zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0103 – 3,3 ha platībā nomu) termiņu uz 
10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības;
7. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/81 (par zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0193 – 0,7 ha platībā nomu)  termiņu uz 
10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības;
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8. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 47 (par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0411 – 0,05 ha platībā nomu) termiņu uz 10 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 
9. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 51 (par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0507 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 5 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 
10. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
61 (par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
3864 004 0500 – 0,02 ha platībā un 3864 004 
0495 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 
11. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 93 
(par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0170 – 0,25 ha platībā nomu) termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības;
12. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 52 
(par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0489 – 0,04 ha platībā nomu) termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības; 
13. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
133 (par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0212 – 8,2 ha platībā nomu) termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha; 
14. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 99 
(par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
002 0104 – 5,0 ha platībā nomu) termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha;
15. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 68 
(par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0490 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības; 
16. lauksaimniecības zemes nomas līguma termiņu 
uz 6 gadiem par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0460 –  0,01 ha platībā (zemes 
vienības kopplatība 0,345 ha) nomu. Noteikt zemes 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības; 
17. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 40 
(par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0498 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības;  
18. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
58 (par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
3864 004 0518 – 0,02 ha platībā un 3864 004 
0512 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 
19. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 125 
(par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 
007 0410 – 9,0 ha platībā un 3864 007 0241 – 0,15 ha 
platībā nomu) termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha; 
20. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/65 (par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 019 0173 – 5,8 ha platībā nomu) termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha; 
21. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 20 
(par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0508 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības; 
22. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
73 (par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
3864 004 0513 – 0,02 ha platībā un 3864 004 
0499 – 0,02 ha platībā nomu) termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

Par pašvaldības zemes nomu
1. Rugāju novada dome izskatīja P. S. iesniegumu 
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0510 – 0,02 ha platībā, uz 
6 gadiem mazdārziņam. Rugāju novada dome 
nolēma iznomāt P. S. lauksaimniecības  zemes 
vienību  ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0510 
– 0,02 ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. 
2. Rugāju novada dome izskatīja K. D. iesniegumu 
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 3874 012 0580 – 1,9 ha platībā 
un 3874 012 0619 – 0,6 ha platībā, uz 6 gadiem 
lauksaimniecības vajadzībām. Rugāju novada 
dome nolēma iznomāt K. D. lauksaimniecības 
zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem 3874 
012 0580 – 1,9 ha platībā un 3874 012 0619 – 0,6 
ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha. 

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās
Ņemot vērā, ka deputāts Eduards Stalidzāns 
izbeidzis pilnvaras pirms termiņa un nākamais 
deputāts kandidātu sarakstā “Vienoti novadam” ir 
Jānis Ikstens, nepieciešams J.Ikstenu ievēlēt domes 
pastāvīgajās komitejās. Rugāju novada dome 
nolēma ievēlēt deputātu Jāni Ikstenu Rugāju novada 
domes Finanšu komitejas un Rugāju novada domes 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sastāvā.

Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” 
atsavināšanu 
Rugāju novada dome 2019. gada 22. martā nolēma 
atsavināt par brīvu cenu nekustamo īpašumu 
“Kurmenes iela 44”, kadastra numurs  3874 012 
0606 – 0,1446 ha platībā, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0606 un 
administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0606 001, īpašums atrodas Kurmenes ielā 44, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. Saskaņā 
ar saņemto SIA “INTERBALTIJA” atzinumu 
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija sēdē 
“Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Kurmenes iela 44”,  tika noteikta 
īpašuma nosacītā cena – 6 873,64 EUR (seši tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 64 centi).  
Rugāju novada dome nolēma: 1.Atsavināt atklātā 
izsolē nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”, ar 
kadastra numuru 3874 012 0606 – 0,1446 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 
44” izsoles sākumcenu 6 873,64 EUR (seši tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 64 centi).

Par ilgtermiņa aizņēmumu 
Rugāju novada dome 2019. gada 1. martā izsludināja 
iepirkumu “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve 
Kurmenes ielā.” Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 
Rugāju novada dome plāno slēgt līgumu par gājēju 
ietves un apgaismojuma izbūvi Kurmenes ielā 
par kopējo summu 322 272,64 EUR (trīs simti 
divdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit divi 
euro un 64 centi), kopā ar PVN. Ņemot vērā, ka 
pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2019. 
gadu, nav mazāks par 25 procentiem un aizņēmuma 
apmērs nav lielāks par 75 procentiem no pašvaldības 
kopējām projekta izmaksām, šobrīd Rugāju novada 
domei ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 241704,48 
EUR (divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi 
simti četri euro un 48 centi) apmērā. Rugāju 
novada dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 
atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa 

aizņēmumu 241704,48 EUR (divi simti četrdesmit 
viens tūkstotis septiņi simti četri euro un 48 centi) 
apmērā iepirkuma „Gājēju ietves un apgaismojuma 
izbūve Kurmenes ielā” realizācijai no Valsts kases uz 
20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma 
procentu likmi.

Par nolikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt nolikumu 
“Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019”, 
atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” nolikumu un noteikumus 
“Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības 
pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju 
novadā”.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma pieņemt saistošos 
noteikumus Nr. 4/2019 “Par pakalpojuma “Aprūpe 
mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā” un atcelt 
saistošos noteikumus Nr. 1/2019 “Par pakalpojuma 
“Aprūpe mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā”.

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ņemot vērā, ka esošās bāriņtiesas pilnvaru termiņš 
beidzas 2019.gada 31.augustā ir nepieciešams 
ievēlēt jaunu bāriņtiesas sastāvu. Rugāju novada 
dome nolēma: 
1. No 02.09.2019. uz pieciem gadiem par Rugāju 
novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Janu Briedi, 
Rasmu Piliņu, Anitu Stalīdzāni un Evitu Voiku.
2. No 02.09.2019. uz pieciem gadiem par Rugāju 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Viju 
Aleksejevu.

Par grozījumiem Rugāju novada domes lēmumā
Rugāju novada dome nolēma izdarīt grozījumus 
Rugāju novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr.116 
(protokols Nr. 9, 6. §) un izteikt lēmuma 8. punktu 
šādā redakcijā: Noteikt zemes vienībai Nr.2 un uz 
tās atrodošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0363 001 adresi “Kozupe 5”, Rugāju pag., 
Rugāju nov., LV-4570.

Par tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju
Ņemot vērā Rugāju novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas ierosinājumu, Rugāju novada 
dome nolēma no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. 
gada 31. augustam ievēlēt Janu Briedi par Rugāju 
novada bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot 
bāriņtiesas priekšsēdētāju. 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
sadalīšanu
Rugāju novada dome konstatēja, lai racionāli 
apsaimniekotu zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0397, ir nepieciešams sadalīt 
zemes gabalu divos zemes gabalos. Rugāju novada 
dome nolēma sadalīt Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0397, kas atrodas 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, divos zemes 
gabalos. Atdalīto plānoto zemes gabalu ar plānoto 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0405 – 20,6 ha 
platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, 
piešķirt nosaukumu „Skadiņi”. Atdalīto plānoto 
zemes gabalu ar plānoto kadastra apzīmējumu 3864 
004 0406 – 1,7 ha platībā izveidot kā patstāvīgu 
nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu „Skadari”.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā 

www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/
Lēmumi2019
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas
     Eiropas Parlamenta jeb Eiropas vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 2019. 
gada 25. maijā. Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES 
dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju 
reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam 
vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. Eiropas vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts noteikta 
iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Noskaidrot savu 
vēlēšanu iecirkni no 2019. gada 16. marta varēs interneta vietnēs www.pmlp.
gov.lv un www.cvk.lv. No 2019. gada 22. līdz 24. maijam Latvijas vēlēšanu 
iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana. 
     Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo 
vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās 
vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. līdz 25. maijam plkst. 
12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
      Lai  piedalītos  Eiropas  vēlēšanās,  ir nepieciešama derīga pase vai 
personas apliecība (eID). Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, ziņām 
par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām iespējams iepazīties Eiropas    
Parlamenta vēlēšanu mājaslapā: https://epv2019.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti 
Vēlēšanu iecirkņu darba laikos:
Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.333 – Rugāju novada dome
Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.330 – Lazdukalna saietu nams

EIROPAS PARLAMENTA vēlēšanas 2019. gada 25.maijā
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā un iepazīties ar iesniegtajiem 
kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām:
 Pirmdien, 20.maijs no plkst.17.00 līdz 20.00
 Otrdien, 21.maijs no plkst. 09.00 līdz 12.00
Trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju 
nobalsot:
             Trešdiena, 22. maijs no plkst. 17.00 līdz 20.00 
             Ceturtdiena, 23. maijs no plkst. 9.00 līdz 12.00
             Piektdiena, 24. maijs no plkst. 10.00 līdz 16.00

Vēlēšanu dienā, 25.maijā,  vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti 
no plkst.7.00 līdz 20.00. 

VĒLĒŠANU IECIRKŅU ADRESES:
Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.333 – Rugāju novada dome, Kurmenes 
iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads
Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.330 – Lazdukalna saietu nams, Skolas 
iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju novads

RUGĀJU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS KONTAKTI:
Priekšsēdētāja Līga Kravale, tālr.27818471, e-pasts: rjiic@rugaji.lv
Sekretāre Evita Sproģe, tālr.28725745, e-pasts: evita.sproge@gmail.com

Sākusies pieteikšanās platību 
maksājumiem Informācija: Lauku atbalsta dienests

No 2019. gada 10. aprīļa norit 
pieteikšanās platību maksājumiem. 
Lauksaimnieki tiem var pieteikties 
līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.  
        Pēdējā diena, kad atbalsta 

maksājumiem var pieteikties ar 
kavējuma sankciju, šogad ir 17.jūnijs. 
Šā gada aprīlī un maijā dienests 
organizē arī klātienes konsultācijas 
daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu 
klientiem aizpildīt platību maksājumu 
pieteikumus elektroniski. 

Informācija sociālajos 
jautājumos
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 
31.martam:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 96,25 
EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – 450,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 800,83 EUR
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem, audžuģimenēm)– 913,97 EUR
Bēru pabalsti –75,00 EUR
Dzimšanas pabalsts – 145,00 EUR
Pārējie pabalsti – 3438,93 EUR, tajā skaitā: pabalsts ēdināšanai – 3313,93; 
EUR; pabalsts veicot sabiedrisko darbu – 35,00; EUR; pabalsts donoriem 
-  90,00 EUR. 
Trūcīgas ģimenes statuss – 6 ģimenēm;  trūcīgas personas statuss – 8 personām; 
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 7 ģimenēm; maznodrošinātas personas 
statuss – 6 personām. GMI pabalsts –1 ģimenei; ārstēšanās pabalsts – 41 personai; 
bērna piedzimšanas pabalsts – 1 personai; apbedīšanas pabalsts – 1 personai; 
piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei– 8 personām; piešķirts pabalsts 
mājokļa remontam – 4 personām; nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem – 1 personai; 
nepieciešams piešķirt psihologa pakalpojumu – 3 personām; nepieciešams 
piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā vardarbība cietušajam – 2 
personām; piešķirts pabalsts nozīmīga dzīves jubilejā – 4 personām; piešķirts 
pabalsts strādājot sabiedriski derīgu darbu – 3 personām; izmaksāts pabalsts 
tuberkulozes slimniekam – 1 personai; piešķirts pabalsts politiski represētai 
personai – 2 personām; piešķirts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums SAC 
„Rugāji” – 2 personām; piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam 
ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros – 4 personām. 

Rugāju novada Sociālais dienests informē, ka 
2019.gadā tiek plānots uzsākt aprūpes mājās 
pakalpojuma sniegšanu. Līgumi par Aprūpes 
mājās pakalpojuma apmaksu tiks slēgti Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 275 “Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 
paredzētajā kārtībā.

Kam pakalpojums paredzēts?
Aprūpi mājās paredzēts nodrošināt Rugāju 
novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecumu 
sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un krīzē nonākušām personām.

Ko ietver aprūpes mājās pakalpojums?
PERSONISKO APRŪPI:
•palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā 

(inkontinences līdzekļu nomaiņa, matu mazgāšana, 
ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai 
dušā), izņemot podologa pakalpojumus;
•palīdzību apģērbties;
•palīdzību ēdiena gatavošanā, siltā ēdiena piegādē;
•ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu;
•pastaigu, vingrinājumu vai citu aktivitāšu 
nodrošināšanu;
•pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā 
notiekošajiem procesiem;
Ikdienas mājas darbus
•dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uzturas persona 
(ne vairāk kā divas telpas);
•pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos 
dzērienus) un piegādi mājās par personas līdzekļiem;
•medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un 
piegādi mājās par personas līdzekļiem;
•komunālo un citu maksājumu kārtošanu ar personas 
piekrišanu;
•gultas veļas nomaiņu;
•trauku mazgāšanu;
•sadzīves atkritumu iznešanu;
•kurināmā piegādi telpās;

•krāsns kurināšanu;
•ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
•logu mazgāšanu divas reizes gadā.
     Lai klients saņemtu viņa individuālajām 
vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, 
katrs klients tiks izvērtēts atsevišķi un viņam tiks 
piešķirts viens no 4 aprūpes pakalpojuma līmeņiem 
un attiecīgs stundu skaits nedēļā, kuru ietvaros 
klients saņems aprūpi mājās:
• pirmais aprūpes līmenis – saņem palīdzību  4 
stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 16 stundas mēnesī;
• otrais aprūpes līmenis – saņem palīdzību  6 
stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;
• trešais aprūpes līmenis – palīdzība tiek 
nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā 
dzīvojošas personas atbalstu 8 stundas nedēļā vai, 
ne vairāk kā 32 stundas mēnesī;
• ceturtais aprūpes līmenis – palīdzība tiek 
nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā 
dzīvojošas personas atbalstu 10 stundas nedēļā vai, 
ne vairāk kā 40 stundas mēnesī.

       Lūdzam interesentus, kam šis pakalpojums 
varētu būt noderīgs, kā arī personas, kuras 
būtu gatavas apmeklēt atbilstošus kursus, lai 
kļūtu par aprūpētājiem, pieteikties, zvanot pa 
tālruņiem 27820992 (Santa Everte), 26695251 
(Anita Gavare).

Rugāju novadā plāno uzsākt aprūpes
mājās pakalpojuma sniegšanu 
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja 
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Dabas apsekošana Rugāju 
novadā
Līdz ar veģetācijas sezonu un 
pavasara atnākšanu ir sākusies 
arī dabas skaitīšanas trešā sezona. 
Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes 
(Pārvalde) uzdevumā 247 dabas 
eksperti pētīs Latvijas teritoriju, 
uzskaitot Eiropas Savienības 
(ES) nozīmes aizsargājamos 
biotopus – viendabīgas teritorijas, 
kurās sastopama liela bioloģiskā 
daudzveidība.
    Ekspertu uzmanības lokā būs 
apmēram pusmiljonu hektāru plaša 
teritorija, kurā viņi apsekos dažādus 
dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski 
vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas 
mežaudzes, purvus, avoksnājus, 
cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti 
un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu 
atsegumus.
      No aprīļa līdz novembrim 
ir plānots apsekot gan valstij un 
pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem 
piederošus īpašumus 91 Latvijas 
novadā. Marta beigās jau ir izsūtītas 
informatīvas vēstules 30 tūkstošiem 
zemju īpašnieku, ka tiks skatītas dabas 
dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var 
tikt šķērsots īpašums, lai inventarizētu 

blakus esošo zemes vienību.
     “Latvijas daba ir daudzveidīga un 
unikāla, un šobrīd ikvienam ir iespēja 
to baudīt, novērtēt, apzināties un 
saglabāt nākotnei. Nevar noliegt, ka 
cilvēks kā ekosistēmas daļa to būtiski 
ietekmē, tādēļ tik ļoti lielu nozīmi 
dabas izpētei pievērš zinoši speciālisti 
visā pasaulē. Arī Latvijā bioloģiski 
vērtīgie biotopi jeb dzīvotnes ir 
veidojušies ilglaicīgi, tāpēc svarīgi 
tos apzināt, lai varētu turpināt pareizi 
apsaimniekot,” pauž dabas skaitīšanas 
vadītāja Irisa Mukāne.
    Zemes īpašniekam ir tiesības 
piedalīties īpašuma apsekošanā un 
uzdot par to jautājumus. Pievienoties 
var apsekošanas brīdī, satiekot 
savā īpašumā ekspertu ar Pārvaldes 
izsniegto apliecību (skatīt attēlu 
Nr.1), vai iesniegt Pārvaldei rakstisku 
iesniegumu (skaitamdabu@daba.
gov.lv vai Baznīcas iela 3, Sigulda, 
Siguldas novads, LV-2150) līdz 
15.maijam par vēlmi piedalīties sava 
īpašuma apsekošanā.
     Eksperta paustais skaidrojums 
par dabas vērtībām apsekojuma 
brīdī ir informatīvs. Ja īpašumā tiks 

konstatēts ES nozīmes aizsargājams 
biotops, pēc datu kvalitātes pārbaudes 
2020.gadā īpašnieks saņems rakstisku 
informāciju un vienlaikus tā būs 
pieejama arī Pārvaldes uzturētajā 
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols 
(https://ozols.gov.lv/pub). Tas ļaus 
zemes īpašniekiem taupīt laika un 
finanšu resursus, kā arī atvieglos 
dažādu jautājumu risināšanu, atļauju 
saņemšanu, detālplānojumu izstrādi 
utt.
    Lai skaidrotu procesu, tā 
nepieciešamību un sniegtu atbildes 
uz iedzīvotāju jautājumiem, arī 
šogad tiks organizēti semināri 

dažādās pašvaldībās. Plašāka 
informācija par dabas skaitīšanu, 
plānotajām aktivitātēm, atbildes 
uz populārākajiem jautājumiem, 
iedzīvotāju informatīvajiem 
bezmaksas semināriem pieejama 
vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai 
www.daba.gov.lv.
    Biotopu apzināšana norit dabas 
skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda 
projekta “Priekšnosacījumu izveide 
labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Visu 
dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana 
paredzēta līdz 2023. gadam.

Ilze Reinika 
Dabas skaitīšanas projekta vadītājas 

Skolēnu  nodarbinātības 
pasākumi 2019. gada 
vasaras brīvlaikā Rugāju 
novadā

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, 
atzīst par nepieciešamu arī 2019. 
gada vasaras brīvlaikā novada 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu skolēnus iesaistīt pašvaldības 
finansētās darba vietās. 
    Nodarbinātības pasākumi tiks 
nodrošināti 24 skolēniem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Rugāju  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 – 14 
skolēni; Lazdukalna pagastā – 10 
skolēni.
       Nodarbinātības pasākumos 
vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni 
strādās 10 darba dienas, četras stundas 
dienā (nepilnu darba dienu), saņemot 
atlīdzību valstī noteiktās minimālās 
stundas    tarifa    likmes    apmērā   par 
faktiski nostrādātajām stundām.

       NEPIECIEŠAMS - iesniegt 
vecāku vai aizbildņu aizpildītu 
iesniegumu un ārsta izziņu (forma 027) 
par veselības stāvokli Rugāju novada 
domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads) pie 
sekretāres līdz 2019. gada 15. maijam. 
Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks 
pieņemti. Par izvērtēšanas rezultātiem 
darba   grupa   informēs   skolēnus  un 

izglītības iestādes līdz 2017. gada 
17. maijam, izsūtot Rugāju novada 
pašvaldības izglītības iestādēm darba 
grupas sēdes protokola izrakstu ar 
izvēlēto skolēnu sarakstu. Saraksts 
tiek nosūtīts arī Nodarbinātības 
valsts aģentūras filiālei Balvos. Pēc 
darba vietas un laiku apstiprināšanas, 
skolēna pienākums būs apmeklēt NVA 
Balvu filiāli, slēgt līgumus.

Līga Kravale
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē 
nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”
Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) 
izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”, 
kadastra Nr. 3874 012 0606, kas sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 0,1446 ha un divstāvu 
administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0606 001 ar kopējo platību 212,90 m2, 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos, 
Kurmenes ielā 44.
     Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6 873,64. 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 2019. gada 3. jūnijam plkst. 9:55.
     Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties 
nekustamo īpašumu, līdz 2019. gada 3. jūnijam 
plkst. 9:55, jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 
10,00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles 

sākumcenas EUR 687,36 Domes norēķinu kontā 
reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: 
PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par 
nekustamo īpašumu jāsamaksā ar atlikto maksājumu, 
sadalot to divās daļās, norēķinoties  līdz 2019. gada 
29. novembrim. Izsole notiks Domes sēžu zālē 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, 
Rugāju novadā 2019. gada 3. jūnijā plkst. 10:00. 
Tālrunis informācijai: 64521348 (Līga Šustova).
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“RUGĀJU NOVADA BIZNESA IDEJU KONKURSS 2019”
NOLIKUMS

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada domes(turpmāk 
- Pašvaldība) līdzfinansējums Rugāju  novadā reģistrēto mazo un vidējo 
uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un 
fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk 
– projekti) Rugāju novada biznesa ideju konkursa   ietvaros. 
1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome. 
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 5000 (pieci tūkstoši 
euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem. 
1.4. Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts Rugāju  novada 
uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskām personām, kuras 
ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Rugāju  novada administratīvajā teritorijā, 
reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai saimniecisko darbību Valsts 
ieņēmumu dienestā, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs 
finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. 
1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.  Šī 
mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko 
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. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem 
darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, azartspēlēm, primāro 
lauksaimniecību.
1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursā  par Pašvaldības 
līdzfinansējuma 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 juridisko adresi Rugāju 
novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju novada teritorijā. 
1.8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmums: 
1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās 
aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta 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.
1.8.4. kuram nav noslēdzies iepriekšējā Projekta uzraudzības periods.
1.9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona – Rugāju 
novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt uzņēmumu LR 
Uzņēmumu reģistrā vai reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 
darbības veicējs, un attīstīt uzņēmējdarbību Rugāju  novadā, sava biznesa idejas 
pieteikuma ietvaros. 
1.10. Viens uzņēmums vai fiziska persona izsludinātā Rugāju novada biznesa 
ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu tikai vienam 
biznesa idejas projektam. 
1.11. Viena uzņēmuma vai fiziskas personas vienam biznesa idejas projektam 
maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1000 
(viens tūkstotis euro). 
1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības 
izveidi un attīstību, ieguldījumiem komercdarbības 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 biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās 
organizācijas un to apvienības.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana: 
2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugāju  novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, pie sekretāres. Iesniedzot 
pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma 
elektronisko versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei, 
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar tēmas norādi – „Rugāju 
novada biznesa ideju konkursam 2019” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga 
nedrīkst būt vēlāks par 2019.gada 3.jūniju). Nosūtot pieteikumu drukātā veidā, 
nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz 
e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.3. Konkursa pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar 
elektronisko parakstu, sūtot uz e–pasta adresi dome@rugaji.lv ar tēmas norādi 
pieteikums konkursam „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 2019” .
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 2019.gada 3.maija līdz 
3.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. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV); 
3.2.2. 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. Pārbauda pretendenta atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā 
skaitā pretendenta gada apgrozījumu un reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistrā 
(juridiskām personām) vai Valsts ieņēmumu dienestā (fiziskām personām), 
iegūstot augstāk minēto informāciju no publiski pieejamiem reģistriem. 
4.2. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu -  nozares ekspertu 
sastāvā. 
4.3. 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 (skatīt tabulu 7.lpp.)
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 
kritērijos 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 vai to 
noraidīt. 
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 
līdzfinansējuma 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 līdzfinansējuma pārdali lieko finansējumu proporcionāli 
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Rugājos pirmo reizi 
norisinājies Vanadzēnu 
komandu konkurss “Pazīsti 
Latviju!” Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar mērķi veicināt Latvijas un 
dzimto novadu vēstures izzināšanu, 
veidot jauniešos lepnumu par savas 
tautas varoņiem un viņu paveikto, 
kā arī, pārbaudot un apliecinot 
savas zināšanas un prasmes, kopīgi 
darbojoties komandā, pirmo 
reizi Rugāju novada vidusskolā 
norisinājās Vanadzēnu komandu 
konkurss “Pazīsti Latviju!”. 
        Šī gada 10. aprīlī Rugājos 
pulcējās 9. klašu skolēni no Viļānu 
vidusskolas, Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas un Rugāju novada 
vidusskolas. Konkursā piedalījās 18 
skolēni (sešas komandas, katrā trīs 
dalībnieki). Konkurss tika atklāts, 
skolēniem zālē ienesot Latvijas valsts 
karogu, nolasot Vanadzēnu zvērestu, 
savukārt ar muzikālu priekšnesumu 
priecēja rugājiete Iveta Uršuļska.

     Lai   noskaidrotu    konkursa   
uzvarētājus, dalībniekus vērtēja 
žūrija piecu   cilvēku  sastāvā.  Ar 
savu klātbūtni pagodināja Daugavas 
Vanagu organizācijas vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra, Daugavas 
Vanagu Latvijā priekšnieks Andrejs 
Mežmalis, Rugāju novada muzeja 
vadītāja Velga Vīcupa, Rugāju un 
Balvu novadu jaunsargu instruktors 
Jānis Rakstiņš, Rugāju novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita 
Luža. 
        Konkurss noritēja astoņās kārtās, 
kurās bija jāatbild uz dažādiem 
jautājumiem par Latvijas vēsturi, 
Latvijas pilsētām, latviešu mūziku, 
sportu Latvijā, no dotajiem attēliem 
jāatšifrē latviešu dziesmu nosaukumi, 
jātrenē domāšana atbildot uz loģikas 
jautājumiem, jāpierāda zināšanas par 

Daugavas Vanagiem un vanadzēniem. 
Vieni no sarežģītākajiem bija “radošās 
tēmas” uzdevumi, jo dalībniekiem 
vajadzēja    uzstāties   žūrijas   priekšā 
un uzslavēt kādu no saviem 
novadniekiem, izdomāt saukli, kurš 
aicinātu jauniešus uz brīvprātīgo 
darbu, pastāstīt par nozīmīgām 
atceres dienām, kā arī pastāstīt 
par pasākumiem, kuri veicinātu 
sabiedrības patriotisko domāšanu. 
Veiksmīgi tiekot galā uz uzdevumiem 
un saņemot vērtīgas balvas no 
biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” 

un Daugavas Vanagu centrālās 
valdes piešķirtā balvu fonda un 
citiem atbalstītājiem, tika noskaidroti 
godalgoto vietu ieguvēji. 3. vietu ieguva 
komanda no Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas, 2. vietu – komanda no 
Viļānu vidusskolas, savukārt 1. vietu 
ieguva komanda no Rugāju novada 
vidusskolas. Jāpiebilst, ka Rugāju 
novada vidusskola var lepoties ar to, 
ka konkurss, pateicoties skolotājas 
Anitas Stalidzānes iniciatīvai, pirmo 
reizi ir noticis arī šeit, jo līdz šim tas ir 
norisinājies tikai Valmierā.

sadalot visiem pārējiem Vērtēšanas komisijas atbalstītajiem pretendentiem 
proporcionāli to saņemtajam punktu skaitam 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) 
noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2019.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 
Rugāju novada dome 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. 
6.11. Ja uzņēmums izpilda projekta īstenošanas nosacījumus, Pašvaldība 
Projekta uzraudzības periodā var lemt par papildus finansējuma piešķiršanu 
uzņēmējam līdz EUR 500,00 mārketinga izdevumiem, ja uzņēmums iesniedz 
plānoto mārketinga pasākumu aprakstu un tāmi.
6.12. Papildus finansējums tiek piešķirts pēc atskaites (2.pielikums) un pēc 
izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.
6.13. Lēmumu par 6.11. punktā noteikto finansējumu pieņem Pašvaldība (t.sk. 
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs).

N.p.k. Kritērijs Maksimāli piešķiramo 
punktu skaits

Pieteikuma veidlapas  
attiecīgās daļas numurs

Būtiskākie kritēriji
1. Produkta vai pakalpojuma apraksts 15 3,4
2. Noieta tirgus analīze 10 6
3. Konkurences priekšrocības 15 3,6
4. Pārdošanas veicināšanas jeb mārketinga plāns 10 7
5. Ieņēmumu loģika un pamatotība 15 4
6. Atbalsta summas un pašieguldījuma izlietojums 15 5,9

Kopā maksimāli piešķiramo punktu skaits būtiskākajos kritērijos 80
Minimālais nepieciešamo punktu skaits būtiskākajos kritērijos 32

Pārējie kritēriji
7. Biznesa plāna kopsavilkums 5 1
8. Biznesa ideja, tās unikalitāte un novatorisms, īstenotāja iepriekšējā pieredze un zināšanas 

paredzētajā biznesa darbības jomā
10 3,2

9. Produkta vai pakalpojuma patērētāja jeb klienta vajadzību analīze 10 6
10. Konkurentu analīze 10 3,6,7
11. Risku un iespēju (SVID) analīze 10 8
12. Plānotie finanšu aprēķini 10 14
13. Biznesa idejas apraksta noformējums 5 viss pieteikums

Kopā pārējos kritērijos 60
Punktu skaits kopā abās kritēriju grupās 140
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Izzina sirds veselību un apgūst 
veselīga uztura pamatprincipus
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kopš  2017. gada Rugāju novada iedzīvotājiem 
bez maksas ir iespēja iesaistīties dažādos veselības 
veicināšanas pasākumos. Interesenti tiek aicināti 
rūpēties par savu veselību, izmantojot Eiropas 
Sociāla fonda (ESF) projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 
„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju 
novada iedzīvotajiem” piedāvātās aktivitātes. 
Ir izstrādāts secīgs veselības veicināšanas 
pasākumu kopums, kura ietvaros tiek piedāvāti 
dažādi semināri, speciālistu konsultācijas, kā 
arī praktiskās nodarbības. Projekta mērķis ir 
veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības 
paradumu maiņu un palielināt personīgo 
līdzdalību rūpēs par savu veselību un dzīves 
kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumos.
         Šī gada 2. aprīlī Rugāju tautas namā norisinājās 
uztura speciālistes Līgas Balodes seminārs, kurā 
klātesošie tika iepazīstināti ar ēšanas paradumu 
maiņu kā vienu no veselības priekšnoteikumiem. 
Speciāliste ar reāliem piemēriem pierādīja, ka 
veselības uzlabošana, mainot uztura paradumus, ir 
vienkāršs process, kurš ar laiku kļūst interesants un 
saistošs. Klausoties teorētisko lekciju, iedzīvotāji 
guva vienkāršus ieteikumus gan ēšanas paradumu 
maiņai un šķīvja principa ievērošanai, gan produktu 
etiķešu lasīšanai. Taču pasākuma noslēgumā 
ikvienam bija iespēja piedalīties veselīgu uzkodu 
pagatavošanā, kā arī noteikt ķermeņa kompozīciju 
ar bioimpedances svariem un saņemt speciālistes 
konsultāciju. 
      Savukārt 8. aprīlī Lazdukalna saieta namā un 
Skujetnieku feldšeru veselības punktā, interesentiem 
bija iespēja piedalīties veselības veicināšanas 
pasākumā “Mobilā sirds”. Noklausoties kardiologa 
Nikolaja Sorokina lekciju par sirds un asinsvadu 
slimībām, to profilaksi un regulārajām veselības 

pārbaudēm, iedzīvotāji 
tika iepazīstināti ar 
simptomiem, kuri liecina 
par infarktu vai insultu, 
kā arī par citām sirds 
saslimšanām un to, kā tās 
diagnosticēt jau agrīnos 
posmos. Iedzīvotāji 
izmantoja iespēju un 
pēc lekcijas labprāt 
uzdeva sev interesējošus 
jautājumus. Tāpat 
pasākuma apmeklētāji 
labprāt noteica holesterīna 
un cukura līmeni 
organismā medmāsas 
Daces Blindes vadībā. Pasākuma apmeklētāji 
novērtēja arī uztura speciālistes lekciju par ikdienas 
ēdienkartes veidošanu sirds un asinsvadu slimību 
risku mazināšanai un veselīgu uzkodu gatavošanas 
meistarklasi. 
           12. aprīlī    un    26. aprīlī     Lazdukalna    saieta 
namā tika gaidīts ikviens, lai piedalītos dziedinošā 
vingrošanā ar elpošanas vingrojumiem. Nodarbības 
ietvaros tika demonstrēta pareiza elpošana un 
paskaidrots tas, kā tā var palīdzēt ārstēt ļoti dažādas 
kaites, sākot ar panikas lēkmēm un beidzot ar 
nopietnām plaušu slimībām un paaugstinātu 
asinsspiedienu.
      17. aprīlī IK “Rūķu nams” norisinājās uztura 
mācības praktiskās nodarbības, kuru ietvaros 
apmeklētāji noskaidroja, ka veselīga uztura 
pamatprincipi ir dažādība, sabalansētība, mērenība. 
Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un 
uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela 
cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un 
dzīves apstākļos. Margitas Štāles – Krēmeres vadībā, 
balstoties uz sabalansētu produktu daudzumu un 

dažādību,    tika      pagatavotas    uzkodas,   mērces, 
dzērieni, biezeņi, salāti un zupas. 
            Taču,  noslēdzot  veselības veicināšanas pasākumu 
ciklu aprīļa mēnesī, 26. aprīlī Rugāju tautas namā 
norisinājās seminārs par onkoloģisko slimību 
cēloņiem un to profilaksi. Onkoloģijas rezidente 
Ļubova Blumberga pastāstīja par onkoloģisko 
slimību profilaksi un laicīgas diagnostikas nozīmi, 
bet uztura speciālista lekcijā klātesošie tika 
iepazīstināti ar praktiskiem padomiem onkoloģisko 
slimību profilaksei un uztura nozīmi terapijas laikā. 
        Savukārt 27. aprīlī Rugāju tautas namā notika 
veselības veicināšanas seminārs „Aktīva ik diena!”.  
Semināra laikā varēja uzzināt kādas ir visbiežākās 
veselības problēmas, kas ir saistītas ar 21. gadsimta 
ikdienas ieradumiem un kā tās novērst. Deju un 
kustības terapeites Madaras Juškas – Grundbergas 
nodarbībā tika pētīta individualizētas, pielāgotas, 
direktīvas deju un kustību terapijas tehnikas 
ķermeņa apzinātības veicināšanai, bet fizioterapeite 
Liene Gruzīte stāstīja par biežākajām sūdzībām 
un problēmām, kā tās labot, kur vērsties un kam 
jāpievērš uzmanība. 
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Ziemeļlatgales tūrisma 
uzņēmēji tiekas Rekovas 
dzirnavās
Mārīte Orniņa 
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja

3. aprīlī jau ceturto gadu pēc 
kārtas tūrisma speciālisti un 
tūrisma uzņēmēji kuplā skaitā no 
Ziemeļlatgales - Balvu, Viļakas, 
Kārsavas, Rugāju un Baltinavas 
novadiem, šogad pulcējās Viļakas 
novadā Rekovas dzirnavās uz 
ikgadējo tikšanos pirms aktīvās 
tūrisma sezonas.
    Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 
2018. gada tūrisma sezonu, pārrunāt 
tūrisma attīstības tendences reģionā, 
atskatīties uz kopīgi paveiktajiem 
darbiem Ziemeļlatgales kā tūrisma 
galamērķa atpazīstamībai, kā arī 
tūrisma objektu saimnieki tika aicināti 
dalīties informācijā par jaunumiem 
savos tūrisma objektos. Šādas tikšanās 
ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma objektu 
saimnieki uzzinātu vairāk viens par 
otru un veidotos jauna sadarbība.
         Pasākumu  atklāja Rolands Keišs ar 
iedvesmojošu stāstu par atdzimušajām 
Rekovas dzirnavām, dzirnavu ēkas 
rekonkstrukcijas gaitu, nākotnes 
plāniem un to, kādas iespējas šeit tiek 
piedāvātas vietējiem uzņēmējiem un 
ceļotājiem.
     Tikšanās laikā tūrisma speciālisti 
-Ineta Bordāne no Balvu novada 
pašvaldības un Inese Matisāne no 
Viļakas novada pašvaldības - sniedza 
nelielu atskatu uz 2018. gadā paveikto, 
kā arī informēja par plānotajām 
mārketinga aktivitātēm tūrismā šajā 
gadā un lielākajiem pasākumiem 
novados 2019. gadā. Tika uzsvērti 
efektīvākie komunikācijas un 
mārketinga rīki - Google, Facebook, 
Instagram, to nozīme uzņēmuma 

reklamēšanai  un tika uzdots 
mājasdarbs visiem uzņēmējiem, 
pārbaudīt vai mēs esam atrodami 
google.com?
    Mārīte Orniņa no Rugāju novada 
pašvaldības prezentēja jaunu, 
kvalitatīvu un iedvesmojošu video 
par Rugāju novadu, ko ikviens var 
tagad aplūkot arī Rugāju novada 
mājaslapā, kā arī informēja par 
jaunumiem Latgales reģiona tūrisma 
asociācijā “Ezerzeme”, kā arī aicināja 
iestāties asociācijā un izmantot 
iespējas, piedaloties tās organizētajos 
semināros un pasākumos, kā tuvāko 
minot 25. aprīļa Instagram semināru 
Rezeknē.
      Katru gadu apmeklētāju skaits 
Ziemeļlatgales reģionā pieaug, 2018. 
gadā sasniedzot 65059 apmeklējumus 
– pieprasījums palielinājies aktīvās 
atpūtas uzņēmumos, jo pagājušajā 
sezonā darbu uzsāka vairāki jauni 
uzņēmumi - SUP dēļu noma Viļakas 
ezerā, koka laivu noma Balvu ezerā, 
pilnveidots piedāvājums veikparkā 
Balvos, LaserTag LATGALE 
Kārsavā, atklāts peintbols Baltinavā; 
kultūrvēstures un sakrālajos 
objektos, jo vairākas baznīcas tika 
atvērtas apmeklētājiem sestdienās 
un svētdienās - gan Viļakas katoļu 
baznīca, gan Balvu luterāņu baznīca. 
Ziemas sezonā popularitāti jau ceturto 
gadu guva pasākums “Izbaudi ziemu 
Ziemeļlatgalē”, tāpēc varbūt būtu 
noderīgi šada veida akcijas, pasākumus 
rīkot ne tikai ziemas sezonā, bet arī 
aktīvajā tūrisma sezonā!
          Ziemeļlatgalē tūrisma piedāvājums 

ar   katru   gadu  kļūst  piesātinātāks  un
daudzveidīgāks! Atsaucoties uz lielo 
pieprasījumu, Rekovas dzirnavās 
aprīlī un maijā katru ceturtdienu 
ikviens tiek aicināts uz Z/S “Kotiņi” 
gardo produktu meistarklasēm, kā 
arī Viļakas novads aicina apmeklēt 
nacionālo partizānu mītnes dabas 
liegumā “Stompaku purvi” un klātienē 
novērtēt Viļakas katoļu baznīcas 
“Ziemeļlatgales pērles” jauno izskatu. 
Baltinava aicina izmantot peintbola 
pakalpojumus. Turpinās attīstīties 
arī velo tūrisma piedāvājums, vasarā 
notiks dažādi velo braucieni un 
ekspedīcijas.
       Balvu  rajona  partnerības 
pārstāve Ieva Leišavniece informēja 
par LEADER projektu iespējām 
uzņēmējiem un par apstiprināto 
septiņu vietējo rīcības grupu 
(Partnerību) sadarbības projektu 
„Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā 
pieslēdzoties starptautiskajam 
Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11”, 
kas sākas Atēnās, Grieķijā, ved cauri 
12 valstīm un noslēdzas Nordkapā, 
Norvēģijā. Tuvākajā laikā projekta 
ietvaros paredzēts - projekta atklāšanas 
konference,       08.05.2019      Balvos 
un       semināru    cikls,    kas    veltīts 

Austrumlatvijas   tūrisma  attīstībai un 
pilnveidošanai,  piesaistot  uzņēmējus, 
kas atrodas EV11 maršruta teritorijā, 
kā arī paša velomaršruta marķēšana 
ar norādēm. Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciāliste Regīna Indriķe 
stāstīja par esošo un turpmāko 
sadarbību dabas tūrisma veicināšanai 
Ziemeļlatgalē un Dabas aizsardzības 
pārvaldes aktualitātēm, īpašu interesi 
izraisīja stāstījums par savvaļas sugu 
aizsardzību un CITES. Tā kā paši 
uzņemam tūristus un esam arī lieli 
ceļotāji, mūsdienās ir aktuāli zināt, 
kā nekļūt par kontrabandistu, ko 
drīkstam ievest un izvest uz ārvalstīm! 
Pēc informatīvās daļas varēja 
nobaudīt Rekovas dzirnavu saimnieku 
sagatavotos ēdienus – zirņu burgerus 
un pupu kotletes, divu veidu vārītas 
pērļu grūbas, kā arī pērļu grūbu saldo. 
Noslēgumā interesenti varēja doties 
ekskursijā pa Rekovas dzirnavām.  
Vairāk    informācijas   par jaunumiem, 
pasākumiem, dažādiem semināriem 
skatīt katra novada mājas lapā -www.
rugaji.lv, www.turisms.balvi.lv, 
www.vilaka.lv, www.baltinava.lv, 
http://visit.karsava.lv/. Laipni gaidīti 
Ziemeļlatgalē, izbraucot un atklājot 
vēl nebijušas vietas un garšas!

Veselības veicināšanas semināru cikls Rugāju novadā maijā 
Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas 
Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos 
līdzekļus, īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/072 
„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju 
novada iedzīvotājiem”. Aicinām iedzīvotājus 
izmantot iespēju un piedalīties projekta piedalīties 
aktivitātēs! 

STRĪTBOLS 

01.05.2019. plkst. 11.00-17.00 Rugāju sporta centrā 
(Kurmenes iela 87A, Rugāji)

DZIEDINOŠĀ VINGROŠANA AR 
ELPOŠANAS VINGRINĀJUMIEM

02.05.2019. plkst. 18.00-19.00 Rugāju sporta centrā 
(Kurmenes iela 87A, Rugāji)
03.05.2019. plkst. 19.00-20.00 Lazdukalna saieta 
namā (Skolas iela 3A, Benislava, Rugāju novads)
07.05.2019. plkst. 17.00-18.00 Rugāju sporta centrā
09.05.2019. plkst. 18.00-19.00 Rugāju sporta centrā
10.05.2019. plkst. 19.00-20.00 Lazdukalna saieta 
namā 

14.05.2019. plkst. 18.00-19.00 Rugāju sporta centrā
16.05.2019. plkst. 18.00-19.00 Rugāju sporta centrā
17.05.2019. plkst. 19.00-20.00 Lazdukalna saieta 
namā 
21.05.2019. plkst. 18.00-19.00 Rugāju sporta centrā
24.05.2019. plkst. 19.00-20.00 Lazdukalna saieta 
namā
31.05.2019. plkst. 19.00-20.00 Lazdukalna saieta 
namā

UZTURA MĀCĪBAS PRAKTISKĀS 
NODARBĪBAS

07.05.2019. plkst. 18.00-21.00 IK “RŪĶU NAMS” 
(“Rūķīšī”, Egļusala, Rugāju novads)
22.05.2019. plkst. 18.00-21.00 IK “RŪĶU NAMS”

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

11.05.2019. plkst. 15.00-16.00 pulcēšanās 
Lazdukalna saieta namā 
17.05.2019. plkst. 17.00-18.00 pulcēšanās 
Lazdukalna saieta namā
25.05.2019. plkst. 15.00-16.00 pulcēšanaās pie 
Rugāju ūdenskrātuves (pludmale)

VESELĪBAS GRUPAS PIEAUGUŠAJIEM 
FIZIOTERAPEITA VADĪBĀ

20.05.2019. plkst. 20.00-21.00 Rugāju sporta centrā
27.05.2019. plkst. 20.00-21.00 Rugāju sporta centrā

Informējam, ka reģistrējoties kādam projekta 
pasākumam, dalībnieks piekrīt, ka informācija, kas 
tiek sniegta, var tikt izmantota saziņai par pasākuma 
norisi. Jūsu personas datu saturošās informācijas 
apstrāde tiks veikta tikai noteiktos un likumīgos 
nolūkos. Informējam, ka pasākumu gaita var tikt 
filmēta, kā arī fotografēta, un šie materiāli tiks 
izmantoti publicitātes nodrošināšanai, informējot 
sabiedrību par ES fondu ieguldījumu Latvijā. 
Reģistrējoties pasākumam un tajā piedaloties, 
dalībnieks apzinās un piekrīt, ka var tikt fotografēts 
un/vai filmēts. 

DALĪBA AKTIVITĀTĒS IR 
BEZMAKSAS! 
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Izaicināt savas spējas
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Zemessardzes  31. kājnieku bataljona 
kapteinis un Izlūkošanas dienesta 
(S-2) nodaļas priekšnieks ALDIS 
ŠMAGRIS par savu dzimto vietu 
sauc Rugāju novadu.  Absolvējis 
Rugāju novada vidusskolu, ieguvis 
bakalaura grādu pedagoģijā,  
un, jautāts par pašreizējo darba 
ikdienu un pienākumiem, Aldis 
atbild patriotiski: “Mācīties pašam 
un mācīt citus militārajā jomā 
- aizsargāt Latviju.” A. Šmagris 
labprāt izaicina savas spējas, 
pārbaudot sevi un to, cik daudz 
var paveikt. Tā arī šķiet, ka tik 
nopietnas un atbildīgas profesijas 
pārstāvim piestāv arvien jaunu, sevis 
pilnveidošanas, ceļu meklējumi, jo 
katra mācība dzīvē izrādās pat ļoti 
noderīga un nepieciešama. 

Ar kādām atmiņām Tev saistās 
Rugāju novada vidusskola?
Ar pozitīvām atmiņām un 11 gadiem, 
kas, tagad atskatoties, šķiet kā īss 
mirklis. 

“Mūsdienu 
jauniešiem ir 

pietiekoši daudz 
drosmes un 
apņēmības 
atgriezties 

dzimtajās vietās – 
tikai ir jānodrošina 
iespējas darboties 

tur, kur viņi vēlas.”

Lielākā mācība skolā? 
Ir grūti izcelt kaut ko konkrētu, jo 

cilvēks mācās visu savu apzināto  
dzīves laiku, un skolā bija, sava 
atbilstošajam laika posmam,  
nepieciešamā mācība. Pārējos dzīves 
periodos esmu pilnveidojis skolas 
laikā iegūtās zināšanas, iemaņas.   
Nekad nevar zināt, vai tas, ko Tu, 
uzskatīdams par “Nav nepieciešams, 
nebūs izmantojams”, Tavā dzīves ceļā 
pēkšņi neizrādās par ļoti svarīgu un 
nepieciešamu.

Lielākā mācība dzīves skolā līdz 
šim?  
Mācīties tomēr ir viegli, lai gan skolas 
laikā šķita, ka tas ir grūti un sarežģīti.

Kas bija tas ar ko Tu lepojies, 
kad biji skolnieks Rugāju novada 
vidusskolā?
Ar visām skolas uzvarām un 
sasniegumiem starpskolas vecumā. 

Un ar ko lepojies redzot skolu tādu, 
kāda tā ir šodien?  
Ar tām pārvērtībām, kas ir notikušas 
skolā.

Sēžot skolas solā jau zināji, kas 
būs tava profesija, kad aizvērsi 
vidusskolas durvis? 
Nezināju, mana profesija pie manis 
atnāca pati.

Uz ko Tu balstījies, izdarot izvēli 
par labu savām studijām? 
No šodienas skatu punkta raugoties, 
tas bija dažādu notikumu, manu domu 
un iespēju kopsavilkums.
 
Kāpēc tieši šāda profesija? 
Kā kādā brīdī teica mana mamma, 
ka manī ir mana vectēva gēni 
iedarbojušies, kurš sarežģītajā laika 
posmā, no 1914. gada līdz Latvijas 
valsts izveidošanai, ir bijis Latviešu 
strēlniekos un piedalījies 1.pasaules 
karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās. 
Skumji, ka informācija ir tikai dažas 

fotogrāfijas. 

Kā tu atceries 
savus studiju 
gadus? 
Katra diena atnesa 
kaut ko jaunu, viss 
mainījās strauji.
 
Kāda bija tava 
pirmā darba 
pieredze? 
Darbam ne tikai 
es, bet mani biedri 
tika gatavoti caur 
praksēm, tāpēc ne 
pirmā darba diena, 
bet nākošās bija 
nozīmīgākas, jo 
piedalījos uzreiz 
vingrinājuma un 
mācību izpildē. 

 

Esi bijis arī misijā Irākā. Kas ir 
svarīgākais, ko ieguvi gadu pavadot 
tur? 
Tā ir iespēja ikvienam karavīram gūt 
pieredzi starptautiskā vidē.
 
Ar ko, tavuprāt, atšķiras studiju 
virzienu izvēles šodien ar, piemēram, 
izvēles izdarīšanu pirms 20 gadiem? 
Šodien informācijas apjoms par 
studijām ir pieejamāks. Ir iespējas 
uzzināt informāciju par mācību vietu, 
apmeklējot atvērto durvju dienas, kas 
pirms 20 gadiem vienkārši nenotika.

Ja Tev būtu kaut kas jāmaina sevī, 
kas tas būtu? 
Grūts jautājums un īsa atbilde – neko. 
Var jau būt, ka atsevišķos dzīves 
posmos šī atbilde skanētu savādāk, bet 
šobrīt neko nemainītu.

Kam, tavuprāt, ir jāpiemīt mūsdienu 
jauniešiem, lai pietiktu drosmes un 
apņēmības no lielpilsētas atgriezties 
atpakaļ dzimtajā vietā?
Mūsdienu jauniešiem ir pietiekoši 
daudz drosmes un apņēmības 
atgriezties dzimtajās vietās – tikai ir 
jānodrošina iespējas darboties tur, kur 
viņi vēlas.
  
Kas Tevi spēj aizraut? 
Interesanta grāmata, kā arī tas, kas 
izaicina manas spējas. Piemēram, kad 
sāc kaut ko darīt un nesanāk, tas liek 
saņemties un veltīt sevi darba izpildei. 

Kādas ir tavas brīvā laika aktivitātes 
un hobiji ārpus darba laika?  
Ģimene, laba grāmata, tautiskās dejas.
 
Ja raugāmies tālākā nākotnē – kas 
būtu tās pārmaiņas Tev apkārt,  
kuras tu labprāt gribētu redzētu?
To, ko grib redzēt katrs cilvēks, kurš 
dzīvo tālu no galvaspilsētas – labus 
ceļus, jauniešu palikšanu savās 
dzimtajās      mājās       un     laimīgus, 

smaidošus cilvēkus.

Ja Tev būtu jādod padoms “jaunākai 
sevis versijai”, kāds tas būtu?
Vairāk uzņēmības un iesaistīšanās.

Un kādu padomu tu dotu mūsdienu 
jauniešiem?  
Mācīties ir viegli, tas ir pamatakmens 
mūsu tālākajai izaugsmei un 
sasniegumiem.

Kā tu redzi Rugāju novadu, ja  
tev tas jāapraksta trijos darbības 
vārdos? 
Centība, darbs un izdošanās.

Motivācija ikdienai, atziņa, kura 
pavada ik dienu?  
Ar darba kolēģu un draugu palīdzību 
var paveikt visu.

Novēlējums Rugāju novada 
vidusskolai 115 gadu jubilejā!
Lai ar katru gadu skola paliek kuplāka, 
skolas pedagogiem veiksmi un izturību 
ikdienas gaitās!

“Nekad nevar 
zināt, vai tas, ko 
Tu, uzskatīdams 

par “nav 
nepieciešams, 

nebūs 
izmantojams”, 

Tavā dzīves ceļā 
pēkšņi neizrādās 

par ļoti svarīgu un 
nepieciešamu.”
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Upetnieku astoņgadīgā skola
Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Pirmās ziņas par Upītnieku I. 
pakāpes pamatskolu (skolas 
pirmais nosaukums, taču dažādos 
laika periodos tā ir saukta gan par 
Upetnieku, gan par Upatnieku 
skolu) saglabājušās no 1921./1922. 
mācību gada. Tajā gadā skolā 
mācījušies 46 skolēni. 
    Zināms, ka 1923. gadā skola 
darbojusies atsevišķās īrētās telpās 
īrētā namā. Kā liecina 1925. gada 30. 
septembra noslēgtais savstarpējais 
līgums starp Rugāju pagasta valdi un 
Rugāju pagasta pilsoni no Upatnieku 
sādžas - Kaļvu Jezupu Pētera dēlu, tad 
redzams, ka puses vienojušās par telpu 
iznomāšanu priekš Rugāju pagasta 
sabiedrības un skolas vajadzībām. 
Pēc Marijas Kukurānes atmiņām: 
„Skola atradās ceļa Rēzekne – 
Gulbene kreisajā pusē uz Azarupītes 
(Teterupītes) krasta pie tilta. Skolas 
ēku būvējis tuvējais zemnieks Kaļva 
Jāzeps ar brāļiem 20. gadsimta 
divdesmitajos gados. Ēku Kaļvas 
būvējuši speciāli skolas vajadzībām. 
Skolas ēka bija pusotrstāvīga. Pirmajā 
stāvā bija divas klašu telpas. Vienā – 
ābečnieki, 1. un 2. klase, otrajā telpā 
- 3. un 4. klase, kā arī skolotāju istaba 
un viens dzīvoklis. Otrais stāvs bija 
jumta daļā, tajā bija otrs dzīvoklis. 
Balkons abu stāvu augstumā.”
     1923. gadā skolā strādājuši 
skolotāji D. Kivkucāns un A. Baltā, 
1925. gadā – praktikante Krūmiņa un 
A. Baltā, no 1935. līdz 1941. gadam 
skolas pārzine bijusi Paulīna Vanaga. 
1935. gadā skolā mācījušies 80 

skolēni, 1936. gadā - 67, 1937. gadā  
– 83, 1938. gadā - 57, 1939./1940. 
mācību gadā – 63 skolēni. Mācības 
notikušas divās telpās, strādājuši trīs 
skolotāji. 1944./1945. mācību gadā 
strādājusi skolas pārzine Aleksandra 
Roze un Olga Savenks jaunkundze. 
Aprīlī skola slēgta kara dēļ, pēc tam tā 
nodedzināta. 
     1946. gadā skola ievietota ēkā 
Upatniekos, kura tagad pieder 
mednieku kolektīvam “Mieriņi”. Līdz 
1948. gadam skola bija četrgadīga. 
1948. gadā skolas rīcībā nonāca blakus 
esošā māja, kas vēlāk piederēja Pēterim 
Melnim. Šajā gadā tā pārveidota par 
septiņgadīgo skolu. Šajā laikā skola 
bija Balvu rajona Daugasnes ciema 
padomes teritorijā. Vispārīgās ziņās 
par skolu ir uzrādītas apdzīvotās vietas, 
kas ietilpa skolas rajonā- Upatnieki, 
Baldones, Daugasne, Silenieki, 
Grūzīši, Kaņepsala, Kaņepiene, 
Lāptava, Līči. Zināms, ka 1952. gadā  
skolā mācījušies 128 bērni, 1953. gadā 
– 110, 1954. gadā – 82 skolēni. 
      Pēc E. Konivāles atmiņām zināms, 
ka: “1955. gadā tika uzcelta jaunā 
skolas ēka skaistā meža ielokā, kur 
nebija ne rudens, ne pavasara dubļu”. Ir 
ziņas, ka pati ēka, Diega māja, pārvesta 
no Mieriņiem. No 1962./1963. mācību 
gada skola pārveidota par astoņgadīgo 
skolu.  Vecajā ēkā ierīkots skolas 
internāts, pie jaunās skolas uzbūvētas 
saimniecības ēkas un sportlaukums. 
Skolā strādāja saskanīgs un pietiekoši 
kompetents skolotāju   kolektīvs,   kur  
ilggadējā skolas direktore bija Emīlija

Konivāle (1962.- 1980.). Upetnieku 
astoņgadīgā skola bija pirmā Balvu 
rajonā, kura pārgāja no klašu sistēmas 
uz kabinetu sistēmu. Skola uzrādīja 
labus rezultātus mācībās, augstus 
sasniegumus sportā un, protams, 
bija Daugasnes ciema padomes 
teritorijas kultūras centrs. Skolēnu 
skaits skolā turējās ap astoņdesmit, 
taču septiņdesmito gadu beigās bērnu 
skaits skolā sāka samazināties. 
      Ar Balvu rajona Tautas deputātu 
padomes Izpildkomitejas 1980. 
gada 19. jūnija lēmumu Nr. 137 tika 
nolemts, ar 1980. gada 1. augustu 
slēgt Upetnieku astoņgadīgo skolu, 
pamatojoties uz to, ka skolā ir ļoti 
mazs skolēnu skaits – 49, ar prognozi, 
ka katru gadu skolēnu skaits 1. klasē 
samazināsies. Skolas slēgšanu ļoti 
pārdzīvoja visi - skolotāji, skolēni, 
vecāki. Visiem skolotājiem tika 
atrastas jaunas darbavietas, bet 
bērniem un vecākiem skolas slēgšanas 
dēļ nācās mainīt dzīvesvietu. Lielākā 

daļa pārcēlās dzīvot uz Gulbeni, 
Rugājiem un citur. Upetnieku skolas 
apkārtnē palika dzīvot tikai dažas 
ģimenes ar bērniem, kuri pārgāja 
mācīties uz Rugāju vidusskolu, nu jau 
līdz skolai mērojot 10 – 18 kilometrus 
garu ceļu. Šīs skolas slēgšana ļoti 
uzskatāmi pierādīja to, kā aizplūst 
iedzīvotāji no teritorijas, ja tuvumā 
vairs nav skolas, pat apstākļos, kad 
vecākiem ir darbs. Tagad, pēc 30 
gadiem, kad ekonomiskā situācija 
ir līdzīga, ir vēl sliktāk, jo vecākiem 
tuvējā apkārtnē pārsvarā nav arī darba 
iespēju. 
        Skolas  absolventiem, skolotājiem, 
darbiniekiem Upetnieku astoņgadīgā 
skola ir palikusi ļoti siltā, mīļā 
atmiņā. 2011. gadā visi tikāmies 
skolas salidojumā, vietā, kur bija 
skolas sporta laukums, jo pati skolas 
ēka diemžēl nav saglabājusies. Bet 
vieta, kur bija skola, arvien vēl glabā 
savu īpašo, siltām atmiņām piepildīto 
auru...

Darina rotaļlietas
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

„Satiec savu meistaru!” 
pasākuma būtība ir vēstīt 
plašākai sabiedrībai 
par cilvēku, par viņa 
zināšanām un prasmēm, 
kas saglabātas un 
pārmantotas no paaudzes 
paaudzē.
            2019. gadā jau 11. reizi 
dažādu prasmju meistari 155 
norises vietās Latvijā gaidīja 
savus apmeklētājus projekta 
“Satiec savu meistaru!” 
ietvaros.  Arī šogad meistari 

interesentus iepazīstināja 
ar aušanas, adīšanas, 
tamborēšanas, izšūšanas 
prasmēm, kokamatniecību, 
keramiku, dažādiem mūzikas 
instrumentiem, latviskām 
dziesmām un dančiem, un 
vēl daudz citām interesantām 
lietām. 
         5. aprīlī ikviens interesents 
tika gaidīts Rugājos, resursu  
centrā “Skreine”, lai kopā 
ar sieviešu biedrības 
“Ūdensroze” pārstāvēm 

darinātu mīkstās rotaļlietas. 
Meistarklases dalībniekiem 
savu rotaļlietu bija iespēja 
gatavot dažādās tehnikās – 
gan tamborējot, gan adot, 
gan izšujot pēc jau gatava 
parauga. Lai būtu drošas 
un draudzīgas arī pašiem 
mazākajiem, rotaļlietas 
tika pildītas ar dabisku 
materiālu, izmantojot aitas 
vilnu. Meistarklasi “Mīksto 
rotaļlietu darināšana” vadīja 
Lucija Šmite. 

“Šīs skolas 
slēgšana ļoti 
uzskatāmi 

pierādīja to, 
kā aizplūst 
iedzīvotāji 

no teritorijas, 
ja tuvumā 
vairs nav 
skolas...”

Fo
to

: n
o 

R
ug

āj
u 

no
va

da
 m

uz
ej

a 
ar

hī
va

 
Fo

to
: n

o 
R

ug
āj

u 
no

va
da

 m
uz

ej
a 

ar
hī

va
 

Fo
to

: n
o 

R
ug

āj
u 

no
va

da
 m

uz
ej

a 
ar

hī
va

 

Fo
to

: V
el

ga
 V

īc
up

a



12  “Kurmenīte”, 2019. gada APRĪLIS                                                                                                                         www.rugaji.lv

RUGĀJU NOVADA 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Cienījamais respondent! 

     Uzsāktās Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots mainīt valsts 
administratīvo teritoriju iedalījumu. Publiskotajā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izstrādātajā kartē pašvaldību skaits samazināts no 119 līdz 35.
      Rugāju novada pašvaldības ieskatā ir jāievēro demokrātijas principi, risinot 
jautājumus, kas tieši un netieši skar iedzīvotāju intereses, ir nepieciešams zināt 
iedzīvotāju viedokli, tāpēc tiek organizēta aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot 
novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Rugāju novada pievienošanu citu 
novadu administratīvajām teritorijām. 

Lūdzu, norādiet savu vecumu!

18-26

26-45

46-62

63 un vairāk 

Lūdzu, norādiet savu nodarbošanos!

Uzņēmējs, pašnodarbināta persona

Kāda uzņēmuma darbinieks

Valsts vai pašvaldības darbinieks

Bezdarbnieks

Pensionārs

Cits variants

Lūdzu, norādiet savu dzīvesvietu!

Rugāju pagasts

Lazdukalna pagasts

Cits variants

Lūdzu, atzīmējiet sev vēlamo variantu!

Rugāju novads

Rugāju novads un Balvu 
novads

Rugāju novads un 
Gulbenes novads      

Rugāju novads un Lubānas novads 
 
Cits variants _________________
____________________________

Vārds, uzvārds
_____________________________________

Paraksts
___________________

Fizisko personu datu aizsardzības likums garantē personām tiesības 
uz privātuma aizsardzību. Aptaujās iegūtie dati tiks izmantoti tikai 
apkopotā veidā. 

Aicinājums!
Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju 

novada Cepurnieku kapsētas žoga 
iegādei un uzstādīšanai. 

Bankas konta Nr. LV70UNLA0050018094165. 
Tālrunis saziņai +371 28 384 855.

Iedzīvotāju zināšanai! 
Aptaujas iespējams saņemt, aizpildīt un iesniegt Rugāju novada 
domes sēžu zālē (Kurmenes iela 48, Rugāji) vai Lazdukalna pagasta 
pārvaldē (Bērzu iela 8, Benislava): 
02.05.2019. no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 
03.05.2019. no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 
Aptaujas, kuras aizpildītas Rugāju novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Kurmenīte” var iesniegt līdz 03.05.2019. plkst. 16.00 Rugāju 
novada domē pie sekretāres. 

DIEVKALPOJUMI MAIJA MĒNESĪ 

  Augustovas sv. Elizabetes Romas katoļu baznīcā
  5. maijā pulksten 12.00 I mēneša svētdiena
  19. maijā pulksten 12.00

  Skujetnieku baznīciņā
  25. maijā pulksten 11.00

  Rugāju Romas katoļu baznīcā
  5. maijā pulksten 14.00 I mēneša svētdiena
  19. maijā pulksten 14.00

Maija mēnesī
Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā 

04.05.2019. plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
VPDK “Rugāji”, etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” un bērnu deju 
kolektīvs aicina apmeklēt koncertu “Latvija sākas mūsu sirdīs”.

04.05.2019. plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
Balle kopā ar Ģirtu Ripu Ieeja: līdz plkst. 23.00- 2,00 eiro, pēc plkst. 
23.00 -3,00 eiro. 

17.05.2019. plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā 
Balle kopā ar grupu “Galaktika”. Ieeja: 5,00 eiro. 

25.05.2019. no plkst. 08.00 stāvlaukumā pie Rugāju parka
Lielā pavasara tirgus diena. Savu preci aicināti savu preci 
pārdot amatnieki, stādu, koku, košumkrūmu un puķu audzētāji.

24.05.2019. Rugāju tautas namā 
Pasākums novada senioriem “Tiksimies, kad ievas ziedos 
plauks.” Aicināti piedalīties novada iedzīvotāji vecumā no 60 
gadiem un vairāk.

Tuvākie pasākumi Rugāju novadā 

Rugāju dāmu vokālais ansamblis šī gada 14. aprīlī piedalījās 
festivālā - skatē “ Mozais bolss - 2019”, kurš 

norisinājās Zilupē. 
Priecājamies un sveicam ansambli 

(vadītāja Sanita Anckina) 
ar iegūto 1. pakāpi (vērtējums 44,5 punkti). 

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas 
konkursam “Sējējs 2019”

         Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, 
kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam 
“Sējējs 2019”. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās 
un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad 
konkurss “Sējējs” notiek 26. reizi.
   Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs” (bronzas statuja), 
diplomu un naudas balvu, tiks apbalvoti arī veicināšanas balvu saņēmēji. 
Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma pasākumā 2019. gada 
rudenī. Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma 
veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var “Sējējs” tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv .

Sirsnīgs paldies Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
darbmācības skolotājam Aivim Rakstiņam un viņa zēniem 

par brīnišķīgo putnu būrīšu izgatavošanu. 
Lai veiksme Jums katrā mācību stundā!

Zigrīda Anča 


