
www.rugaji.lv

Kurmenite
Rugāju novada pašvaldības infomatīvais izdevums 2020. gada MARTS (167)

AICINĀM PIEDALĪTIES! 

Lielā Talka tiek pārcelta uz 
16. maiju

Latvijā noteiktais ārkārtas 
stāvoklis ir satraucis visus mūsu 
valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās 
Talkas organizatori, rūpējoties 
par Latvijas iedzīvotāju veselību, 
pieņēma lēmumu pārcelt talku no 
šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un 
piedāvā jaunu iespēju – organizēt 
savas individuālās SOLO talkas.
     Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja: “Lielā Talka vienmēr ir bijis 
brīdis, kad cilvēki pulcējas un sanāk 
kopā radu, darba kolēģu, skolas un 
studiju biedru vai vienkārši kaimiņu 
lokā, tāpēc ņemot vērā neviennozīmīgo 
situāciju, esam nolēmuši pārcelt talkas 
norises laiku. Tomēr es vēlētos rosināt 
cilvēkus neieslēgties savās mājās, bet 
gan vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, 
ko iesaka arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri 
vēlas talkot jau līdz un pēc 16. maija 

Lielās Talkas, izmantot šo pavasara 
laiku apkārtnes sakopšanai, mēs 
piedāvājam un aicinām rīkot savas 
individuālās SOLO TALKAS, kurās 
piedalītos ierobežots cilvēku skaits. 
Taču tikpat labi, talkot var arī vienkārši 
dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot 
garām zemē nomestiem gružiem, tos 
izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs 
Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, 
mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un 
skaistu!”
          Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO 
TALKĀS, iesakām būt uzmanīgiem 
un ievērot visas piesardzības un 
higiēnas prasības, tomēr, nepārspīlējot 
un nezaudējot veselo saprātu, uzturot 
možu garu un labvēlīgu attieksmi pret 
visiem apkārtējiem. Savukārt visiem 
pārējiem, kuri plānotu pievienoties 
kopīgajai talkas dienai 16. maijā, 

šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā 
pieteikt savu talku.
      Talkas vietu kartē, sākot ar šo 
gadu, ikviens talkotājs un talkas 
organizators varēs atzīmēt un pieteikt 
divu veidu talkas – uzkopšanas un 
labiekārtošanas.
   Ar ko atšķiras šīs talkas: 
labiekārtošanas talkas var pieteikt 
ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai 
talkošanas notiek privātajā vai 
publiskajā sektorā. Tās var būt ģimeņu 
talkas, organizāciju, uzņēmumu vai 
citas talkas, kuras tiek organizētas uz 
privātas zemes un kurām nav vajadzīgs 
saskaņojums ar pašvaldību un kurās 
atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved 
paši rīkotāji. Uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās teritorijās un 
kurām ir nepieciešams pašvaldības 
saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas 

maisus un kurās tiek nodrošināta 
savākto atkritumu izvešana.
     Aicinām kā katru gadu sūtīt 
aprakstītu informāciju ar foto un video 
no talku norises vietām, lai varam 
dalīties un izplatīt šo informāciju ar 
talkas sociālo kontu palīdzību gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Savukārt tos, 
kuriem noteikta karantīna vai kuri 
vienkārši vēlas pārlaist šo laiku drošībā 
savās mājās, aicinām piedalīties Ideju 
Talkā. Tā, Lielās Talkas ietvaros, 
notiek jau otro gadu, un cilvēki ir 
aicināti dalīties ar savām idejām, kā 
padarīt Latviju un pasauli zaļāku, 
ilgtspējīgāku, drošāku un skaistāku, 
un to, kā risināt samilzušās vides 
problēmas ilgtermiņā. Savas idejas 
sūtiet uz e-pastu: talkas@talkas.lv vai 
aizpildiet elektronisko anketu mājas 
lapā www.talkas.lv . 

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību Rugāju novadā, 
arī šogad   tiek    izsludināts 
“Rugāju   novada Biznesa ideju 
konkurss”. Pašvaldība konkursa 
īstenošanai piešķīrusi finansējumu 
5000 EUR apmērā  no  Rugāju    
novada   pašvaldības 2020.
gada budžeta līdzekļiem. Viena 
uzņēmuma vai fiziskas personas 
vienam biznesa idejas projektam 
maksimāli pieļaujamais pašvaldības 
līdzfinansējuma      apmērs  ir 

1000  EUR. Ja Tev ir biznesa 
ideja, kuru vēlies attīstīt vai īstenot 
Rugāju novadā, esi laipni aicināts 
pieteikties konkursam un saņemt 
līdzfinansējumu! Idejas var būt 
visdažādākās, svarīgi, ka Tu esi 
gatavs jauniem izaicinājumiem un 
sasniegumiem savā dzīvē. Rugāju 
novada biznesa ideju konkurss 
piedāvā lielisku iespēju iegūt gan 
pirmo kapitālu idejas realizācijai, 
gan iegūt līdzekļus jau esošās 
uzņēmējdarbības veicināšanai! 
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
19. marta sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska 
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 19. martā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, 
Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti četrpadsmit 
lēmumi.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja B.B. iesniegumu ar 
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 237 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0177 un 3864 008 0188) termiņu uz 10 
gadiem.
2. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 251 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0217 un 3864 008 0422) termiņu uz 6 
gadiem.
3. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 257 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0192 un 3864 008 0429) termiņu uz 6 
gadiem.
4. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0177 nomas platību no 2,6 ha uz 1,1 ha.
5. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0188 nomas platību no 0,5 ha uz 1,6508 
ha.
6. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0177 un 3864 008 0188 zemes nomas 
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 
7. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
3864 008 0217, 3864 008 0422, 3864 008 0192 un 
3864 008 0429 zemes nomas maksu 43,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha. 

Par pašvaldības zemes gabala nomu 

Rugāju novada dome izskatīja V. B. iesniegumu 
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0173 – 0,8802 ha platībā, 
uz 6 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Rugāju 
novada dome nolēma slēgt zemes nomas līgumu 
ar V. B. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0173 – 0,8802 ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas 
maksu 54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā. 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam

Rugāju novada dome izskatīja A. B. iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt nekustamajam īpašumam ar 
kadastra numuru 3864 007 0275 nosaukumu 
“Zemnieki”. Rugāju novada dome nolēma piešķirt 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 
007 0275 – 5,44 ha kopplatībā, kura sastāvā ir 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0222 – 3,14 ha platībā un zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0250 – 2,30 ha platībā, 
nosaukumu “Zemnieki”.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Rugāju novada dome nolēma no nekustamā 
īpašuma “Ceļš uz Boževas ezeru” ar kadastra 
numuru 3874 016 0077 – 0,78 ha kopplatībā, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 
0060 – 0,18 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Boževas ezera 
ceļš”.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja G. G. pilnvarotās 
personas A. T. iesniegumu ar lūgumu atsavināt 
nekustamo īpašumu “Asarīši”. Rugāju novada 
dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu “Asarīši” ar kadastra numuru 3874 012 
0325 – 1,37 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā.
2. Rugāju novada dome izskatīja J. B. pilnvarotās 
personas Dz. T. iesniegumu ar lūgumu atsavināt 
nekustamo īpašumu “Jomas”. Rugāju novada dome 
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Jomas” ar kadastra numuru 3874 012 0008 – 1,57 
ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā.
3. Rugāju novada dome izskatīja I. K. pilnvarotās 
personas A. S. iesniegumu ar lūgumu atsavināt 
nekustamo īpašumu “Kalnapļava”. Rugāju novada 
dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu “Kalnapļava” ar kadastra numuru 3864 
010 0217 – 3,30 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā.

Par dalības maksas apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Kultūras nodaļas 
vadītājas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt dalības 
maksu Latgales novada XVIII senioru dziesmu 
un deju  svētku festivālā „Rūtoj saule, rūtoj bite”. 
Dalības maksa vienam dalībniekam aprēķināta, 
ņemot vērā kopējas izmaksas - 7000.00 EUR. 
Plānotais dalībnieku skaits festivālā ir 1000 
personas un plānotais festivāla apmeklētāju skaits 
ir 600 personas. Līdz ar to dalības maksa vienam 
dalībniekam ir plānota 7.00 EUR (septiņi euro) 
apmērā. Rugāju novada dome nolēma noteikt 
dalības maksu Latgales novada XVIII senioru 
dziesmu un deju svētku   festivālā „Rūtoj saule, 
rūtoj bite” 7.00 EUR (septiņi euro) apmērā vienam 
dalībniekam.

Par nekustamā īpašuma “Kalnieki” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 14. februāra 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 
0119 izsoli.
Nekustamā īpašuma “Kalnieki” ar kadastra numuru 
3864 010 0119 izsolē, nosolot vienu soli, izsoles 
dalībnieks I. Z. nosolīja nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuru  3864 010 0119 par cenu 16 888,19 
EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit 
astoņi euro un 19 centi).
Rugāju  novada dome nolēma apstiprināt 

nekustamā īpašuma “Kalnieki” ar kadastra numuru 
3864 010 0119 izsoles rezultātus un parakstīt 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu septiņu darba 
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
dienas ar I. Z. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošā nekustamā īpašuma “Kalnieki” ar kadastra 
numuru 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā 
atsavināšanu. 

Par zemes vienības nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 21. februāra 
nomas tiesību izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai 
piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0200 nomas tiesību izsoli. 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0200 - 3,9 ha platībā, nomas tiesību  izsolē V. B. 
bija vienīgais nomas tiesību pretendents līdz ar 
ko, nosolījis lielāko nomas maksu -64,00 EUR 
(sešdesmit četri euro un 00 centi) par 1 ha, jeb 
249,60 EUR (divi simti četrdesmit deviņi euro un 
60 centi) par visu nomas zemes gabalu, bez PVN. 
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 
nomas tiesību izsoles rezultātus un parakstīt 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu viena 
mēneša laikā pēc nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas ar V. B. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0200, 3,9 ha platībā, 
nomu. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

1. Rugāju novada dome 2019. gada 27. decembrī 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Dīķmala”. 
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas sēdes lēmumu “Par nosacītās cenas 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dīķmala”, 
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 969,40 euro. 
Izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Rugāju novada dome nolēma: 
1.1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Dīķmala” ar kadastra numuru 3864 004 0256 
– 0,391 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0256, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
1.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķmala” 
izsoles sākumcenu 969,40 EUR (deviņi simti 
sešdesmit deviņi euro un 40 centi).
2. Rugāju novada dome 2020. gada 20. februārī 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Klajumi”. 
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu “Par nosacītās cenas 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Klajumi”, 
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 22 093,97 euro. 
Izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Rugāju novada dome nolēma: 
2.1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Klajumi” ar kadastra numuru 3864 008 0246 – 
11,01 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0246, atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Klajumi” 
izsoles sākumcenu 22 093,97 EUR (divdesmit divi 
tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 97 centi).

Par piekrišanu Baltinavas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā 
internātskola” atsavināšanai

Rugāju novada domē ir saņemta Baltinavas novada 
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pašvaldības vēstule ar klāt pievienotu domes 
lēmumu par nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā 
internātskola” atsavināšanu. Vēstulē tiek lūgts 
sniegt atzinumu atsavināšanai. Rugāju novada 
dome ir izvērtējusi Baltinavas novada pašvaldības 
vēstuli un uzskata, ka augstāk minētais nekustamais 
īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. Līdz ar to, tā lietderīgākais 
izmantošanas veids ir atsavināšana. Rugāju 
novada dome nolēma piekrist Baltinavas novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā 

internātskola” atsavināšanai.

Par piekrišanu Balvu novada pašvaldības 
kustamās mantas atsavināšanai

Rugāju novada domē ir saņemta Balvu novada 
pašvaldības vēstule, kurā tiek lūgts sniegt 
saskaņojumu kustamās mantas – cirsmu nekustamajā 
īpašumā “Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu 
novadā, atsavināšanai. Vēstulē Balvu novada 
pašvaldība norāda, ka iegūtie līdzekļi nepieciešami 
Balvu kultūras un atpūtas centra gaismas mehānikas 

piegādei un uzstādīšanai, skatuves aprīkojuma 
piegādei un uzstādīšanai kā arī skatuves mehānikas 
piegādei un uzstādīšanai.
Rugāju novada dome ir izvērtējusi Balvu novada 
pašvaldības vēstuli un uzskata, ka augstāk minētā 
kustamā manta nav nepieciešama pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to, tās lietderīgākais 
izmantošanas veids ir atsavināšana. Rugāju novada 
dome nolēma piekrist Balvu novada pašvaldības 
kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā 
“Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, 
atsavināšanai.

Informācija sociālajos 
jautājumos
Anita Gavare
Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniece

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.gada 
1.februāra līdz 29.februārim:

IZMAKSĀTI:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai) – 87,63 EUR;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa 
remontam) – 1210,00 EUR;
Pabalsts veselības aprūpei – 788,00 EUR;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 940,05 EUR;
Bēru pabalsti – 150,00 EUR;
Pārējie pabalsti – 247,50 EUR. 

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2020.gadam – 74801,00 EUR
Izlietotie līdzekļi februārī – 3423,18 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 7349,26 EUR
Trūcīgas personas statuss spēkā – 156 personām
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 114 
personām 

PIEŠĶIRTS: 
GMI pabalsts – 1 ģimenei, ārstēšanās pabalsts  - 23 
personām, malkas pabalsts - 19 ģimenēm, pabalsts 
dzīvokļa remontam -  3 ģimenēm, pabalsts dzīves jubilejā 
– 3 personām, pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 3 personām, pabalsts Aizbildnim – 1 personai, 
pabalsts audžuģimenei – 2 ģimenēm.

Notiek pirmie būvdarbi projektā 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Rugāju novadā” ietvaros, un ļaujot laika 
apstākļiem, tika veikti sagatavošanās darbi 
un uzsākti pirmie būvniecības darbi projekta 

realizācijai. 
      Tika veikta koku izzāģēšana un celmu 
izrakšana, augsnes virskārtas noņemšana, esošo 
pamatu atrakšana, elektrības kabeļa ierakšana, 
un sienu bloku iegāde un piegāde objektā. 
Uzlabojoties laika apstākļiem, būvniecības darbi 
objektā ritēs raitāk.

Lonija Melnace
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Rugāju novada dome izsludina atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Klajumi” ar 
kadastra numuru 3864 008 0246
Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no 
viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0246 – 11,01 ha platībā.
Izsoles sākumcena – EUR 22 093,97 (divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit 
trīs euro un 97 centi).

• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 
lapā www.rugaji.lv 

• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30.aprīlim, plkst. 9.30. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. 
gada 30.aprīlim, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 50,00 
(piecdesmit euro un 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas ir  EUR 2 209,40 (divi tūkstoši divi simti deviņi euro un 
40 centi), jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, 
norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001

IZSOLE NOTIKS Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju 
novada domes sēžu zālē 2020. gada 30.aprīlī, plkst. 10.00 .

Rugāju novada dome izsludina atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Dīķmala” ar 
kadastra numuru 3864 004 0256
Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0256 – 0,391 ha 
platībā. Izsoles sākumcena – EUR 969,40 (deviņi simti sešdesmit deviņi 
euro un 40 centi).

• Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas 
lapā www.rugaji.lv 

• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29.aprīlim, plkst. 9.30. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. 
gada 30.aprīlim, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 20,00 
(divdesmit euro un 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas ir  EUR 96,94 (deviņdesmit seši euro un 94 centi), 
jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu 
kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001

IZSOLE NOTIKS Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju 
novada domes sēžu zālē 2020. gada 29.aprīlī, plkst. 10.00 .
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Rugāju 
novada 
pašvaldība 
informē
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

Par ceļa Kapūne –Klāni 
seguma sakārtošanu

Vairākkārt, apsekojot pašvaldības 
ceļu Kapūne – Klāni tika secināts, 
ka ceļa segums atsevišķos posmos 
būtiski pasliktinās, jo notiek 
darbi  objektā „Kapūnes poldera 
aizsargdambju atjaunošana 
Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā”.
          Gan darbu pasūtītājam Valsts SIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi”, gan būvniekam SIA 
„Vidzemes būvnieks”  tika nosūtīts 
aicinājums minēto ceļu sakārtot 
un atjaunot segumu, nepieļaujot 
situāciju, ka valsts uzņēmums, savā 
objektā veicot darbus un uzlabojot 
infrastruktūru, būtiski pasliktina 
pašvaldības infrastruktūru un  
iedzīvotāju pārvietošanās iespējas.
  Ir saņemta būvnieka rakstiska 
apņemšanās, ka pašvaldības autoceļa 
Kapūne –Klāni bojātie posmi tiks 
sakārtoti, uzvedot grants materiālu 
un veicot ceļa seguma greiderēšanu, 
iestājoties labvēlīgākam laikam ceļa 
darbu veikšanai.
    Būvnieks vienlaicīgi informē, ka 
pasūtītājs ir noteicis darbu izpildes 
termiņu saistībā ar būvdarbu 
izpildes grafiku, kurā intensīvākais 
un apjomīgākais būvdarbu posms 
ir no 2019.gada augusta līdz 2020.
gada 16.martam un aizsargdambju 
atjaunošanas nobeiguma darbi 
paredzēti no 2020.gada augusta līdz 
2020.gada novembrim.
         Vienlaicīgi, būvdarbu izpildes gaitā, 
bez pašvaldības saskaņojuma, tika 
izmantota pašvaldības zemes vienība 
ar kadastra numuru 3864 0001 0144 
(turpinājums ceļam Kapūne –Paideri), 
kuru izmanto lauksaimniecības zemju 
apsaimniekotāji nokļūšanai īpašumos, 
un tika būtiski bojāts piebraucamais 
ceļš. Saņemta apņemšanās no 
būvnieka, ka vieta tiks atjaunota 
iepriekšējā stāvoklī, veicot planēšanas 
darbus.

Par nelegālu atkritumu 
izgāztuvi

2020.gada 5.martā medijos tika 
publicēta informācija, ka pašvaldības 
zemes īpašumā ir izgāzti atkritumi, 
izsakot pieņēmumu, ka atkritumi 
varētu būt nākuši no pašvaldības 

ēkas demontāžas saistībā ar 
projektu Nr.9.3.1.1/18/I/016 
„Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā”.
          Saņemot  no Valsts vides dienesta  
informāciju par nelegālu  izgāztuvi 
Rugāju novada pašvaldības teritorijā, 
pašvaldības darbiniekiem apsekojot, 
tika secināts, ka gan sadzīves, gan 
būvniecības atkritumi ir  patvaļīgi 
atvesti un izbērti no privātīpašuma.
   Saskaņā ar iepirkuma tehnisko 
specifikāciju, ēkas demontāža nebija 
paredzēta, noslēdzot būvniecības 
līgumu. Ēkas demontāžu veica 
Saimnieciskās nodaļas strādnieki. Ēkas 
demontāžas rezultātā  kokmateriāli 
un ķieģeli tika nodoti iedzīvotājiem 
(8 personām) kā nemateriāla sociālā 
palīdzība, un to apliecina  nodošanas 
- pieņemšanas akti. Jumta segums 
un logi tika nodoti Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas vajadzībām, to 
arī pierāda  nodošanas – pieņemšanas 
akts. Nešķirotie sadzīves atkritumi, 
kas atradās ēkā, un arī būvniecības 
atkritumi ar pašvaldības transportu 
tika nogādāti poligonā „Kaudzītes”, ko 
apliecina svēršanas rezultāta izdrukas.
      Žēl, ka pieņēmumu rezultātā 
tika sacelta nevajadzīga ažiotāža par 
projekta realizāciju. Arī, pārbaudot  
izglītības iestādei nodoto materiālu 
esamību, Valsts vides dienesta 
pārstāvji secināja, ka nolietotā 
datortehnika un gaismekļi ir savākti 
utilizēšanai un nav nekur nomesti. Kā 
arī pārstāvji pārliecinājās, ka atkritumi 
regulāri tiek nogādāti uz poligonu.
      Vislabāk būtu tas, kurš izgāza 
atkritumus, pats pieteiktos un atzītos, 
jo šajā ēkā, kuru demontēja, nebija 
tādu atkritumu, kā  5 televizori, veci 
spaiņi, katli, kannas, tukši vairāki 
rapšu eļļas 5  litru iepakojumi, flakoni  
u.c. sadzīves atkritumi. Es ceru, ka tas, 
kas izgāza atkritumus, vismaz lasa šo 
rakstu!
   Atgādinu,  ka Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 15.panta 
4.daļa nosaka  - Zemes īpašnieks, kura 
īpašumā tiek prettiesiski novietoti 
sadzīves, bīstamie un ražošanas 
atkritumi tam neparedzētā vietā, nodod 
tos atkritumu apsaimniekotājam, kurš 
ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu 
apsaimniekošanai, sedz šo atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas un ir 
tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību 
no šo atkritumu radītāja. Ja attiecīgo 
atkritumu radītājs ir noskaidrots, 
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas 
sedz šis attiecīgo atkritumu radītājs.

Iedzīvotāju tikšanās 

Tikaiņos

Īpašumu apsaimniekošana

Tikaiņos tika aktualizēts jautājums par 
graustu nojaukšanu. Ņemot vērā, ka 
grausti atrodas uz pašvaldības zemes, 
bet,  bijušās ēkas privatizējot, netika 

sakārtotas īpašumtiesības, grausti tiks 
pakāpeniski demontēti, protams tam 
visam jāparedz līdzekļi, jo apsekojot 
tika secināts, ka ar pašvaldības tehniku 
nevar veikt minētos darbus.

Iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka 
personas nelikumīgi griež kokus 
pašvaldības īpašumā,  „aiz kantora”, 
malkas vajadzībām. Zemes īpašums 
ar kadastra numuru  3874 019 0294 ir 
pašvaldības īpašumā, lai to sakārtotu 
tiks veikts iepirkums krūmāju 
novākšanai, bet pirms tam tiks 
sagatavota malka Tikaiņu bibliotēkai.   

Iepirkšanās iespējas Tikaiņos

Gados vecāki iedzīvotāji norādīja, ka 
vairs nav „izbraukuma” veikala, līdz 
ar to problemātiski iegādāties pārtiku. 
Kā tika atzīts sarunās gaitā, var 
izmantot internetveikalu piedāvātās 
iespējas. No iedzīvotājiem ir pozitīvas 
atsauksmes  par internetveikalu 
www.nuko.lv, kur pārtikas un 
saimniecības preču piegāde tiek 
veikta bez maksas,  pircēja norādītajā 
adresē.  Kā vienojāmies, bibliotekāres 
ir gatavas palīdzēt noformēt 
pasūtījumu. Bibliotēkās šobrīd var 
izmantot datorus e-pakalpojumu 
veikšanai, bet  protams jāatceras par 
visiem aizsardzības pasākumiem un 
sociālo distancēšanos. Vai, ja nav 
iespējams šis variants, šajā ārkārtas 
situācijā un saistībā ar COVID-19 
noteiktajiem ierobežojumiem, lūgums 
vecāka gada gājuma cilvēkiem 
sazināties ar pašvaldības sociālā 
dienesta darbiniekiem par pirmās 
nepieciešamības preču piegādi.

Par graustu izņemšanu 
no kadastra

Būvju un telpu kadastrālā uzmērīšana ir 
dārga, tāpēc būtu jaizvērtē, kuras ēkas 
vēlas uzmērīt un likt zemesgrāmatā. Ja 
ēka jau ir nojaukta vai pussabrukusi, 
labāk to nojaukt un sazināties ar 
Rugāju pašvaldības būvvaldi (Andrejs 
Stepāns, tālrunis 29141842), lai veiktu 
būves atzīšanu par neesošu. Tas arī 
attiecināms uz nekustāmā īpašuma 
nodokļa maksāšanu. Ja ēkas ir jau 
nojauktas, tad vēlams sazināties ar 
būvvaldi, lai sakārtotu dokumentāciju.

Dzīvokļu mājas privatizācija

Šobrīd veikt dzīvokļu privatizāciju 
ir sarežģīti, jo nepieciešama ir 
iniciatīva no iedzīvotājiem, kuru 
rīcībā vienošanās par dzīvokļu 
nodošanu no kolhoza „Ezeri”, tas ir 
pirmdokuments, kurš pierāda tiesības 
uz dzīvokli. Ja kāds neiesaistās 
šajā procesā, nav iespējams pabeigt 
dzīvokļu privatizāciju, kā tas ir šobrīd 
ar Lieparu daudzdzīvokļu māju 
privatizāciju.

Skujetniekos  

Telpas Liepu ielā 4-13

Skujetniekos no jaunā gada vairs 
nedarbojas Jauniešu interešu- 
iniciatīvu centrs. Aprīkojums, kas bija 
no pašvaldības līdzekļiem tika nodots 
citām pašvaldības iestādēm, savukārt, 
biedrības iegādātā aprīkojuma 
izmantošanu nosaka pati biedrība. 
Ņemot vērā, ka ir interese un vajadzība, 
minētās telpas – dzīvoklis tiks izīrēts 
Rugāju novada iedzīvotajiem.

Benislavā

Izskanēja jautājums par Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas pedagogu 
skaitu un lēmumiem par regulāru 
pašvaldības finansējuma piešķiršanu. 
Uz doto brīdi Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā ir pedagoģiskā personāla 
9,034 amata likmes un 19 pedagogi 
1.-9.klašu posmā.  Ja rēķina, tad 
uz vienu pedagogu vidēji, tad tas ir 
mazāk kā puslikme (0,475 likmes).  
Skolai finansējumu rēķina balstoties 
uz skolēnu skaitu 1.septembrī, tāpēc 
papildus iztrūkstošais finansējums, 
kā piemēram, direktora  vietnieka 
0.4 likmēm, direktora 0,013 likmēm, 
kā arī pagarinātās dienas grupas 
nodrošināšanai 0,4 likmes, tiek 
piešķirts no pašvaldības budžeta. 
Daļa finansējuma atbalsta personālam 
(speciālais pedagogs, psihologs u.c.) 
arī tiek novirzīts no Rugāju novada 
vidusskolas finansējuma. Pēdējais 
lēmums  par salīdzinoši mazu summu 
207 eiro, ir par metodiskās palīdzības 
sniegšanu speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas audzēkņa 
vecākiem. Ar likumu noteikts, ka 
pašvaldībai jāsedz pirmsskolas 
izglītības programmas nodrošināšana. 
Finansējums no valsts budžeta tiek 
piešķirts tikai 5-6 gadīgo bērnu 
apmācībai. Ņemot vērā, ka skolā tiek 
īstenota speciālā programma, tad daļai 
no  izglītojamajiem pienākas asistenta 
pakalpojumi, un šobrīd ir nodarbināti 
10 asistenti.
     Asistents palīdz izglītojamajam 
pārvietoties izglītības iestādē, tajā 
skaitā starpbrīžos un pagarinātās 
dienas grupas laikā, ārpusstundu 
pasākumos, lai izglītojamais nokļūtu 
vietās, kur notiek izglītības iestādes 
organizētie pasākumi, kā arī atbalstītu 
viņa līdzdalību šajos pasākumos, 
saņemtu atbalstu saskarsmē un 
komunikācijā ar citiem izglītojamiem, 
pedagogiem un citām personām, 
pašaprūpes veikšanā (personīgā 
higiēna, palīdzība ēdienreizēs, 
apģērbšanās un noģērbšanās, 
apģērba kārtošana, mācību materiālu 
sagatavošana darbam un mācību 
pierakstu veikšana, mācību vietas un 
piederumu sakārtošana).
        Asistentu darbu veic uzņēmuma 
līguma ietvaros, tas nozīmē saņem 
samaksu par nostrādātajām stundām. 
Asistenti nav atalgoti skolēnu 
brīvdienu laikā, vasaras brīvlaikā, kā 
arī, ja skolēns ir saslimis.  
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Rugāju novadā īsteno biznesa 
ideju - būs pieejams graudu 
malšanas pakalpojums
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Gluži tāpat kā šobrīd izsludinātais 
“Rugāju novada Biznesa ideju 
konkurss 2020” dod iespēju 
gan esošajiem, gan topošajiem 
uzņēmējiem gūt atbalstu savas 
biznesa idejas īstenošanai, tieši 
tāpat arī 2019. gadā tika izsludināts 
Rugāju novada biznesa ideju 
konkurss “Kļūsti par uzņēmēju 
Rugāju novadā!”.  Pašvaldības 
atbalstu guva divas biznesa idejas 
“Graudu malšanas pakalpojuma 
nodrošināšana bioloģiskajās 
saimniecībās” un “Bišu vaska 
kausēšanas pakalpojumu 
nodrošināšana”.  Uzrunājot projekta 
“Graudu malšanas pakalpojuma 
nodrošināšana bioloģiskajās 
saimniecībās” idejas autori 
LONIJU MELNACI, top skaidrs, 
ka ideja ir gan konkurētspējīga, gan 
nepieciešama un aktuāla Rugāju 
novadā. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda summu 1050,00 EUR. 
Saimnieciskās darbības veicēja 
Lazdukalna pagastā, aprakstot 
savu biznesa ideju, paskaidroja, 
ka mērķis ir sniegt bioloģiskajām 
saimniecībām graudu malšanas 
pakalpojumu. 

Pašreiz saimniecībā nodarbojas ar 
jaukta tipa  lauksaimniecību? 

Tieši tā, darbības virziens ir augkopība 
un lopkopība. Saimniecība ir 
sertificēta, kā bioloģiska un PVN 
maksātāja. Kopējā lauksaimniecībā 
apstrādājamā zemes platība ir 35,10 ha.  
Saimniecībā ir gan slaucamas govis, 
gan piena - gaļas krustojuma jaunlopi. 
Tiek audzēti graudaugi 5 ha platībā, 
lai nodrošinātu lopiem spēkbarību. Tā 

kā jau esošajā saimniecībā darbības 
pamatnozare ir lopkopība, tad šis 
- graudu malšanas pakalpojums - 
būtu kā laba papildnozare. Izpētot 
citus saimnieciskās darbības veidus, 
secināju, ka brīva niša mūsu pusē 

ir bioloģisko graudu malšanas 
pakalpojums, jo novadā ir daudz 
mazo bioloģisko saimniecību, kurām 
nepieciešams šāds pakalpojums. 
Saimniecībām nav pieejamas 
dzirnavas, ar ko samalt graudus 
lopbarībai, tas prasa arī ieguldījumus 
naudas izteiksmē. 

Kā radās ideja tieši par šāda 
pakalpojuma sniegšanu?

Tā kā bioloģiskajām lopkopības 
saimniecībām ir prasības, piemēram, 
lai lopi būtu nodrošināti ar spēkbarību, 
tad arī radās ideja sniegt bioloģisko 
graudu malšanas pakalpojumu. Rugāju 
novadā, apjautājot iedzīvotājus un 
lauku attīstības konsultanti, neatradās 
neviena saimniecība, kas sniedz 
graudu malšanas pakalpojumu 
bioloģiskajām saimniecībām. Tas 
būs inovatīvs pakalpojums, ko līdz 
šim vēl neviens nav piedāvājis. Jā, 
tuvākajā apkārtnē ir saglabājušās vēl 
no padomju saimniecībām iegādātās 
dzirnavas, bet iedzīvotāji nesniedz 
pakalpojumu, jo vecākās paaudzes 
cilvēki vairs nestrādā, taču jauniem 
cilvēkiem tas nav aktuāli. Izpētot 
pašreizējo piedāvājumu, jāsecina, 
ka arī laikrakstos nav minēts, ka tiek 
sniegts šāda veida pakalpojums. Tas 
ir ļoti nepieciešams bioloģiskajām 
saimniecībām, jo visi nevar 
iegādāties sev graudu  dzirnavas un 
nav jau arī katrā  saimniecībā  šāda 
nepieciešamība. Pašlaik nav arī 
konkurentu, kaut gan daudzi, ar ko 
esmu aprunājusies, ir teikuši, ka būtu 
nepieciešamība samalt bioloģiskos 
graudus. Līdz ar to, ja nav iespēja 
samalt graudus, netiek pilnvērtīgi 
baroti liellopi un nevar sasniegt 
augstākus rezultātus, gan pienam, gan 
gaļas lopiem. 

Īstenojot šo biznesa ideju, nācās 
saskarties ar neparedzētiem 
apstākļiem? 

Manā gadījumā nebija problēmas ar 
projekta realizāciju, jo jau iepriekš 
biju izpētījusi piedāvājumu un 
zināju, ko vēlos iegādāties, arī prece 
bija pieejama vairākās tirdzniecības 
vietās. Tad, kad rakstīju projektu, 
lai varētu sniegt graudu malšanas 
pakalpojumu, doma bija iegādāties 
arī dīzeļģeneratoru, kas darbinās 
dzirnavas, jo mājās nebija trīsfāžu 
elektrības   uzskaites.   Sakritības  pēc,  

2019.   gada  novembra   mēnesī,   AS  
“Latvenergo” mainīja elektrības līniju 
un radās iespēja pieslēgt trīsfāžu 
elektrības uzskaiti. Tad vairs nebija 
vajadzības iegādāties dīzeļģeneratoru, 
tikai nokārtot vajadzīgo 
dokumentāciju, lai izveidotu trīsfāžu 
pieslēgumu un iegādāties atbilstošu 
elektrības kabeli. Diemžēl šis process  
ievilkās vairākus mēnešus, toties  
tas, savukārt, samazināja papildus 
izmaksas dīzeļģeneratora iegādei. 

Kā pati vērtējat šāda konkursa  
nepieciešamību? Kas būtu tas, ko, 
balstoties uz savu pieredzi, Jūs 
ieteiktu tiem, kuri vēl tikai domā 
par piedalīšanos biznesa ideju 
konkursā? 

Šādi konkursi ir ļoti vajadzīgi 
iesācējiem, kuri izmēģina savus 
spēkus projektu rakstīšanā un 
aizstāvēšanā komisijai. Tad apgūst 
projekta ieviešanas procesu, jo arī 
tur ir jāievēro procedūra, kā noteikts 
biznesa ideju konkursa nolikumā. 
Projekta realizācijas un uzraudzības 
laiks ir ne mazāk svarīgs, jo tad 
jādomā lai ir pietiekoši klientu, 
kam tiks sniegts pakalpojums. Es 
esmu rakstījusi un realizējusi daudz 
projektus, tāpēc šis projekts man 
nesagādāja nekādas raizes. Citiem 
biznesa     ideju    īstenotājiem   iesaku 

noteikti rakstīt projektus, jo tas varētu 
būt kā mazais izmēģinājums, lai  katrs 
saprastu vai turpmāk iesaistīties citos 
fondos un liekākos projektos, vai 
nē. Jo tikai tad, kad katrs pats būs 
izgājis cauri šim procesam, varēs sevi 
novērtēt - uz ko viņš ir spējīgs un kā 
attīstīsies viņa bizness nākotnē. 

Runājot par piedāvātā pakalpojuma 
izmaksām – kādas tās būs?

Bioloģisko graudu malšanas  
pakalpojums tiks sniegts tikai 
bioloģiskajām saimniecībām, lai 
nebūtu nekādas nepatikšanas ar 
Bioloģiskās lauksaimniecības 
attīstības sertifikācijas uzraugiem.  
Cenas, manuprāt, ir pieņemamas 
un saņemt šo pakalpojumu varēs 
sazinoties telefoniski un sarunājot 
pakalpojuma sniegšanas laiku. 

Runājot par iespējamajiem riskiem pakalpojuma sniegšanā, L. Melnace 
norāda:”Galvenie riski var būt, tad, kad sarūk pasūtījumu skaits, ja 
saimniecības pašas iegādājas sev graudu dzirnavas. Vēl risks iestājas brīdī, 
kad neizaug laba raža un trūkst graudu, kā bija divus iepriekšējos gadus.”
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“Šādi konkursi ir ļoti 
vajadzīgi iesācējiem, 
kuri izmēģina savus 

spēkus projektu 
rakstīšanā 

un aizstāvēšanā 
komisijai.”“Daudzi, ar ko 

esmu aprunājusies, 
ir teikuši, ka būtu 

nepieciešamība 
samalt bioloģiskos 

graudus.”



2020. gada MARTS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

6

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju Covid-19 
vīrusa izplatības ierobežošanai, 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) paziņo, ka līdz 14. aprīlim 
saziņa ar klientiem un sadarbības 
partneriem visās NVA filiālēs notiks 
attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš 
izsludinātie pasākumi, kas paredz 
vairāku cilvēku pulcēšanos.
      Visiem klientiem, kam klātienes 
apmeklējuma vizīte NVA Balvu 
filiāles Balvu KAC ir paredzēta 
laikā periodā no 2020. gada 16. 
marta līdz 14. aprīlim, klātienes 
vizītes pārceltas uz laiku pēc šāda 
grafika:

       Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju Covid-19 
vīrusa izplatības ierobežošanai, 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
paziņo, ka līdz 14.aprīlim saziņa ar 
klientiem un sadarbības partneriem 
visās NVA filiālēs notiks attālināti, 
kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie 
pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku 
pulcēšanos. Bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem, kuriem klātienes vizīte 
NVA ir bijusi ieplānota līdz 14.aprīlim, 
NVA filiālē būs jāierodas saskaņā 
ar grafiku.  Savukārt iesniegumi par 
bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai 
neklātienē.

       Kā pieteikumu bezdarbnieka 
vai darba meklētāja statusa 

piešķiršanai NVA CV un vakanču 
portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) 

iesniegt elektroniski?

1. solis
Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās 

bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusam.

2.solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu no 
portāla latvija.lv autentifikācijas 

veidiem.
3.solis

Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka 
vai darba meklētāja statusa 

piešķiršanai un jāaugšupielādē kā 
pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka 
statusa piešķiršanai vai Iesniegums 
darba meklētāja statusa piešķiršanai 

atrodams NVA tīmekļa vietnē);
4.solis

Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties 
sadarboties.

5.solis
Jānosūta iesniegums NVA.

Saziņai ar NVA Balvu filiāles Balvu 
KAC darbiniekiem lūdzam izmantot 
tālruni 28344391, 28399763 .

Iepriekš 
ieplānotais 
apmeklējuma 
datums 

Pārceltais 
apmeklējuma 
datums, kurā 
jāierodas 
klātienē  NVA

16.03.2020 15.05.2020
17.03.2020 18.05.2020
18.03.2020 19.05.2020
19.03.2020 20.05.2020
20.03.2020 21.05.2020
23.03.2020 22.05.2020
24.03.2020 25.05.2020
25.03.2020 26.05.2020
26.03.2020 27.05.2020
27.03.2020 28.05.2020
30.03.2020 29.05.2020
31.03.2020 01.06.2020
01.04.2020 02.06.2020
02.04.2020 03.06.2020
03.04.2020 04.06.2020
06.04.2020 05.06.2020
07.04.2020 08.06.2020.
08.04.2020 09.06.2020
09.04.2020 10.06.2020
14.04.2020 11.06.2020

Informācija Nodarbinātības 
valsts aģentūras klientiem

Trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas 
derīguma termiņš tiek 
pagarināts līdz 2020. gada 31. 
maijam
LM atgādina, ka trūcīgā un 
maznodrošinātā statuss dod tiesības 
ģimenei (personai) saņemt valsts un 
pašvaldības noteikto atbalstu un 
atvieglojumus.
          Personas, kuras saņem valsts 
vai pašvaldības apmaksātus  sociālās 
aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus kā trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas, var 
turpināt saņemt šos pakalpojumus 
arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās 
ārkārtas situācijas laikā personai 
beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā 
statusa derīguma termiņš. 
Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams 
sazināties ar klienta pašvaldības 
sociālo dienestu un pārliecināties par 
izziņas derīgumu. Ja persona ir atzīta 
par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt 
saņemt atvieglojumus veselības 
aprūpes sistēmā:
• nav jāmaksā pacienta iemaksa, 

saņemot valsts apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus; 

• nav jāmaksā pacienta 
līdzmaksājums par vienā 
stacionēšanas reizē veiktu 
ķirurģisko operāciju; 

• saņemot valsts kompensējamos 
medikamentus līgumaptiekās 
un uzrādot trūcīgā izziņu, 
tiek atbrīvotas no valsts 
nekompensētas daļas samaksas 
un maksas par recepti 0,71 eiro. 

      Personām, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām ar 
ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku 
mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalstu - pārtikas preču 
un pirmās nepieciešamības preču 
komplektus, ko nosaka Ministru 

kabineta noteikumi. 
       Personām, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām ar 
pašvaldības noteikto ienākumu 
līmeni, ir tiesības:
• saņemt nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu atbilstoši 
likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajam;

• saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību atbilstoši 
Valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības likumā noteiktajam;

• pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas 
izdevumu atmaksas (lēmumu par 
atbrīvojumu, vērtējot personas 
ienākumus, pieņem tiesa) 
atbilstoši Civilprocesa likumā 
noteiktajam;

• tiesības saņemt elektroenerģijas 
pakalpojumu par samazinātu cenu 
atbilstoši Elektroenerģijas tirgus 
likumā noteiktajam.

2020. gada 17. martā valdības sēdē 
pieņemtais likumprojekts “Grozījums 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā”” paredz, ka 
izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  derīguma 
termiņš ir uzskatāms par pagarinātu 
uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 
situācijas beigām, tas nozīmē līdz 
2020.gada 31.maijam.
        Ņemot  vērā, ka Ministru kabinets 
2020. gada 12. martā izsludināja 
ārkārtējo situāciju visā valsts 
teritorijā, aicinām visus pakalpojumu 
sniedzējus jau šobrīd turpināt sniegt 
nepieciešamos pakalpojumus uz 
iepriekš izdotās izziņas pamata, 
neprasot to saņemts pašvaldības 
sociālajā dienestā papīra formātā.

Informācija: www.nva.gov.lv

Informācija: Labklājības ministrija

Personām ar invaliditāti 
ārkārtējās situācijas laikā būs 
iespējams saņemt asistenta 
pakalpojumu līdzšinējā apmērā
Ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošināts, ka 
personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts 
asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš 
saņemtās atlīdzības apmērs. 
           Bez tam, asistenti, kas daudzos gadījumos ir 
personu ar invaliditāti ģimenes locekļi, šādi netiek atstāti 
bez ienākumiem un nav spiesti vērsties pašvaldībā pēc 
sociālās palīdzības. Līdz ar to personas ar invaliditāti 
ar asistenta atbalstu arī ārkārtējās situācijas laikā varēs 
doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot 
citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas 
dēl vairs nav iespējams apmeklēt. Savukārt asistentiem, 
t.sk. personu ar invaliditāti tuviniekiem, atalgojums 
tiks saglabāts līdzšinējā apmērā.

Bezdarbnieki varēs 
plašāk strādāt 
algotus pagaidu 
sabiedriskos darbus
Uz laiku līdz 2020. gada 31. 
decembrim bezdarbniekus 
neatkarīgi no reģistrētā vai 
faktiskā bezdarba ilguma varēs 
iesaistīt algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos. 
                  Tos īsteno Nodarbinātības 
valsts aģentūra sadarbībā ar 
pašvaldībām. Ikmēneša atlīdzības 
apmērs ir 200 eiro un par 
iesaistītajiem bezdarbniekiem 
tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
pensiju apdrošināšanai.

Paredzēts uz pusgadu pagarināt 
iepriekš pieņemtos lēmumus par 
invaliditāti
Ja ārkārtējās situācijas laikā nebūs saņemts personas 
iesniegums un nepieciešamie dokumenti atkārtotai invaliditātes 
ekspertīzes veikšanai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas iepriekš izdotais lēmums par invaliditāti tiks 
pagarināts automātiski uz sešiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka  
iepriekš izdotā lēmuma par invaliditāti un uz invaliditātes 
laiku izsniegto atzinumu termiņš tiks pagarināts bez personas 
iesnieguma.  Minētā kārtība attiecas arī uz gadījumiem, ja persona 
iesniegumu un dokumentus invaliditātes ekspertīzei nebūs varējusi 
noformēt un  iesniegt trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Grozījums paredzēts, lai personas ar invaliditāti COVID-19 
izplatību ierobežojošo pasākumu dēļ nezaudētu tiesības uz 
sociālo nodrošinājumu, t.i., saņemtu invaliditātes pensiju, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā, kā arī 
citus invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos sociālos 
pakalpojumus, pabalstus un atvieglojumus.
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IESTĀDE/STRUKTŪRVIENĪBA IEROBEŽOJOŠIE 
PASĀKUMI 

PAKALPOJUMU 
SAŅEMŠANA 

KONTAKTTĀLRUŅI, E-PASTI

Rugāju novada domes administrācija (Kurmenes 
ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā  un Bērzu ielā 8, 
Benislavā, Lazdukalna pagastā), tajā skaitā Valsts 
un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas 
centros

SEB banka 
Kods:UNLALV22
Norēķinu konts: LV63UNLA0050015504779

AS Citadele banka 
Kods:PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

AS Swedbank 
Kods:HABALV22
Norēķinu konts: LV83HABA0551034294328

Aicinājums maksājumus veikt ar bankas 
pārskaitījumu, izņēmuma gadījumos  kasē 
ar  bankas norēķinu karti, ievērojot sociālo 
distancēšanos. Izmantot e-pakalpojumus 
portālā  www.latvija.lv 

• Pakalpojumu sniegšana 
pārsvarā notiek 
attālināti 

• Aicinājums 
maksājumus veikt ar 
bankas pārskaitījumu, 
izņēmuma gadījumos  
kasē ar  bankas 
norēķinu karti, ievērojot 
sociālo distancēšanos 

• Pakalpojumu sniegšana 
pārsvarā notiek 
attālināti 

• Saziņu veikt 
pārsvarā attālināti, 
nepieciešamības 
gadījumā klātienē 

• Saziņu veikt pārsvarā 
attālināti, nepieciešamības 
gadījumā klātienē 

• Izmantot e-pakalpojumus 
portālā  www.latvija.lv 

• Konsultācijas par 
e-pakalpojumiem attālināti 
var saņemt Valsts un 
pašvaldību vienotajos 
klientu apkalpošanas 
centros

• Apmeklētājiem iespēja 
dokumentus, kas adresēti 
domei/ iestādēm  ievietot 
pastkastē pie Domes 
(Kurmenes iela 48, 
Rugājos)  

Dome:
Tālrunis: 64521351; 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv
Fakss: 64521351

Valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas centri:
Tālrunis: 64521351; 27832856; 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Tālrunis: 28398550,66954860
E-pasts: lazdukalnapagasts@
pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Administrācijas un iestāžu 
kontaktinformācija Rugāju novada domes 
mājas lapā www.rugaji.lv

Pakalpojumu sniegšana Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 
laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim

SAIMNIECISKĀ NODAĻA 

Nodaļas vadītāja
Līga Cepurniece
Tālrunis: 29342304
E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

• Netiek veikti pašpārvadājumi; 
• Tiek veikti ēku un teritorijas 

apsaimniekošanas darbi; 
• Darbiniekiem regulāri veikt roku 

dezinficēšanas pasākumus un ievērot 
sociālo distancēšanos. 

RUGĀJU NOVADA 
BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jana Briede
Tālrunis: 26667258
E-pasts: barintiesa@rugaji.lv

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē;

• Bāriņtiesas sēdes notiek attālināti 
(videokonferencē);

• Saziņu ar klientiem nodrošināt 
attālināti, izņemot atsevišķus 
gadījumus, kad nepieciešams 
izbraukt uz vietas. 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja
Liene Pipure
Tālrunis: 20219774
E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē, izņemot atsevišķus 
gadījumus, kad jāreģistrē miršanas 
vai dzimšanas gadījums;

• Saziņa ar klientiem nodrošināt 
attālināti.

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītājs
Andrejs Stepāns
Tālrunis: 29141842
E-pasts: andrejs.stepans@rugaji.lv

Būvinspektore
Ausma Auzāne
Tālrunis: 29225123
E-pasts: ausma.auzane@rugaji.lv

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē;

• Būvniecības procesu nodrošināt 
elektroniski, izmantojot Būvniecības 
informācijas sistēmu;

• Pakalpojumu sniegšanu, 
konsultācijas nodrošina attālināti.

RUGĀJU NOVADA 
VIDUSSKOLA

Direktores vietniece 
Liene Pipure 
Tālrunis: 20219774; 27549119 
E-pasts: 
rugvsk@gmail.com 

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē, izņemot pirmsskolas 
grupas programmu īstenošanu

• Nodrošina mācību procesu  attālināti 

RUGĀJU NOVADA 
EGLAINES PAMATSKOLA

Direktore Ilze Burka 
Tālrunis: 26119447
E-pasts: ilzeburka@inbox.lv

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē 

• Nodrošina mācību procesu  attālināti

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde
Tālrunis: 64507246; 27869387
E-pasts: izglitiba@rugaji.lv

• Nenotiek pakalpojumu sniegšana 
klātienē 

• Saziņa elektroniskā veidā vai pa 
tālruni

Rugāju sporta centrs

Rugāju sporta centra direktora 
vietas izpildītāja
Inita Briede
Tālrunis: 20277331
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv

• Klātienē pakalpojumu saņemšana 
nenotiek.

• Netiek veiktas sporta profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības 
programmu nodarbības un pasākumi 
(treniņi, sacensības). 

• Saziņa elektroniskā veidā vai pa 
tālruni

RUGĀJU JAUNIEŠU 
INICIATĪVU - INTEREŠU 
CENTRS

Centra vadītāja Līga Kravale
Tālrunis: 27818471
E-pasts: rjiic@rugaji.lv

• Slēgts 
• Saziņa elektroniskā veidā vai pa 

tālruni

KULTŪRAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja
Gunta Grigāne
Tālrunis: 27801493
E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv

Lazdukalna pagasta saieta nama 
kultūras pasākumu organizatore
Sarmīte Akmentiņa
Tālrunis: 26698292
E-pasts: 
sarmite.akmentina@rugaji.lv

• Rugāju tautas namā un Lazdukalna 
saieta namā  atcelti visi publiskie 
pasākumi, kas ieplānoti līdz 
14.04.2020., kā arī nenotiek 
pašdarbības kolektīvu mēģinājumi 

• Saziņa elektroniskā veidā vai pa 
tālruni
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

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

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

RUGĀJU BIBLIOTĒKA

Rugāju bibliotēkas vadītāja
Anita Magina
Tālrunis: 27858655
E-pasts: 
rugajubiblioteka@inbox.lv

• Klātienē iespējams veikt grāmatu un periodikas 
apmaiņu. Lasītava nav pieejama.

• Datorus var izmantot tikai e-pakalpojumu 
veikšanai 

• Stingri jāievēro sociālā distancēšanās, ne vairāk kā 
2 apmeklētāji vienlaicīgi 

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA

Lazdukalna bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalnēja
Tālrunis: 26320857
E-pasts: 
lazdukalnabiblioteka@inbox.lv

• Klātienē iespējams veikt grāmatu un periodikas 
apmaiņu. Lasītava nav pieejama.

• Datorus var izmantot tikai e-pakalpojumu 
veikšanai 

• Stingri jāievēro sociālā distancēšanās, ne vairāk kā 
1 apmeklētājs vienlaicīgi

SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA

Skujetnieku bibliotēkas vadītāja
Valda Šmagre
Tālrunis: 27808613
E-pasts: valda.smagre@rugaji.lv

• Klātienē iespējams veikt grāmatu un periodikas 
apmaiņu. Lasītava nav pieejama.

• Datorus var izmantot tikai e-pakalpojumu 
veikšanai 

• Stingri jāievēro sociālā distancēšanās, ne vairāk kā 
1 apmeklētājs vienlaicīgi

TIKAIŅU BIBLIOTĒKA

Tikaiņu bibliotēkas vadītājas p.i.
Zane Puļča
Tālrunis: 27800544
E-pasts: inese.kocane@inbox.lv

• Klātienē iespējams veikt grāmatu un periodikas 
apmaiņu. Lasītava nav pieejama.

• Datorus var izmantot tikai e-pakalpojumu 
veikšanai 

• Stingri jāievēro sociālā distancēšanās, ne vairāk kā 
1 apmeklētājs vienlaicīgi

MUZEJS

Rugāju novada muzeja vadītāja
Velga Vīcupa
Tālrunis: 28332720
E-pasts: muzejs@rugaji.lv

• Pakalpojumi netiek sniegti klātienē 
• Saziņa elektroniskā veidā vai pa tālruni

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
TŪRISMA ATTĪSTĪBAS 
CENTRS

Centra vadītāja Mārīte Orniņa
Tālrunis: 26355954
E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv

• Pakalpojumi netiek sniegti klātienē
• Saziņa elektroniskā veidā vai pa tālruni

ZOBĀRSTNIECĪBAS 
KABINETS

Zobārste
Svetlana Puka
Tālrunis: 26353206

• Pakalpojumi netiek sniegti klātienē, izņemot 
akūtus gadījumus  

• Akūtos gadījumos (sāpošs zobs un pakalpojums 
citur nav pieejams) pieteikties pie  zobārstes  

SKUJETNIEKU FELDŠERU – 
VESELĪBAS PUNKTS

Ārsta palīgs (feldšere)
Lidija Logina
Tālrunis: 26562146
E-pasts: lidijalogina@inbox.lv

• Pakalpojumi tiek sniegti attālināti un klātienē,  ja 
tas ir pieteikts feldšerei  

• Stingri jāievēro sociālā distancēšanās, ne vairāk kā 
1 apmeklētājs vienlaicīgi

SOCIĀLĀS APRŪPES 
CENTRS “RUGĀJI”

Vadītāja
Sarmīte Pērkone
Tālrunis: 27821646
E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv

• Centrs apmeklētājiem ir slēgts  
• Centra iemītnieku apmeklēšana atsevišķos 

gadījumos, iepriekš sazinoties ar centra vadītāju

Rugāju novada Sociālais dienests informē, ka klientus 
ārkārtas situācijas laikā apkalpos tikai pēc iepriekšēja 
pieteikuma pa telefonu. Lai atjaunotu trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statusu vai saņemtu 
konsultāciju, vispirms obligāti zvaniet:
• 27820992 – Ilona Dobrovoļska
• 26695251 – Anita Gavare
• 28721482 – Sanita Galkina
Pabalstu pieprasīšanu lūdzam atlikt līdz ārkārtas 
situācijas beigām, rēķinoties ar to, ka naudas 
saņemšana turpmāk notiks caur bankas kontiem.
JA KĀDAM IR GRŪTĪBAS SAGĀDĀT PĀRTIKU, LŪDZU, 
SAZINĀTIES AR SOCIĀLO DIENESTU. 

Sociālajam dienestam adresētus iesniegumus un citus 
dokumentus papīra formātā lūdzam ielikt tam paredzētā kastītē 
ārpus sociālā dienesta telpām.

Līdz ar pavasara iestāšanos atklājas ne sevišķi pievilcīgs 
skats – mētājas pārtikas iesaiņojumi, pudeles, izsmēķi un, 
protams, dzīvnieku izkārnījumi. Neskatoties uz to, ka par 

suņa ekskrementu nesavākšanu saimniekam 
draud naudas sods, tikai retais ir godprātīgs un šos 

atkritumus patiešām savāc.

Cienījamie, suņu īpašnieki!
Pašvaldība ir saņēmusi sūdzības no daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem, tāpēc, lūgums būt atbildīgiem 

un savākt savu mīluļu izkārnījumus! 

Būsim saprotoši un uzturēsim apkārtējo vidi kārtībā! 

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par 
saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un 
karantīnu

67387661

Izglītības un zinātnes ministrijas info centrs par 
izglītības nodrošināšanu valstī

67226209

Uzziņai par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību 
(Veselības ministrija)

67876191

Ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, ziņošanai 
par iespējamiem likumpārkāpējiem

110

VIEGLI saslimšanas simptomi un lai pieteiktos 
analīzēm (9:00 - 18:00)

8303

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis akūtu 
saslimšanu un traumu gadījumos, kā arī hronisku 
slimību saasinājuma brīžos

66016001

SMAGI saslimšanas simptomi (diennakts) 113

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju “Covid-19” 
izplatības mazināšanai, reģionālo autobusu 

reisu skaits tiks samazināts! Atsevišķos autobusu 
maršrutos reisu skaits būs samazināts pat uz pusi. 

Visi aktuālie kustības saraksti būs pieejami mājaslapā 
“www.atd.lv” sadaļā “Kustības saraksti” vai “www.1188.lv”.

Latvijas Pasts aicina klientus būt saprotošiem un, 
apmeklējot pasta nodaļu, stingri ievērot visus drošības 

pasākumus – neapmeklēt pasta nodaļu ar slimības 
simptomiem, nedrūzmēties un ievērot divu metru 

distanci, savu kārtu uzgaidīt nodaļas ārpusē, 
maksimāli izmantot iespēju pakalpojumiem pasta 

nodaļās pieteikties attālināti, kā arī lietot 
individuālos aizsardzības līdzekļus un ievērot 

nepieciešamo higiēnu.


