
Benislavā svinīgi atklāta bērnu 
rotaļzeme “Čiekuriņš” Rugāju novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Īstenojot   Latvijas   Lauku   attīstības   programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības   īstenošana   saskaņā  ar  sabiedrības  
virzītas     vietējās    attīstības     stratēģiju”   aktivitātes   19.2.2.  „Vietas  
potenciāla  attīstības  iniciatīvas”  projektu “Bērnu  rotaļzemes 
“Čiekuriņš” izveide Benislavā””, šī gada 27. septembrī, Rugāju novada 
Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām un valdot rosībai, svinīgi tika 
atklāta vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai paaudzei.
         Projekta ietvaros rotaļzemē ir uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa 
iekārta, šūpoles balansieris, vingrošanas  pilsētiņa  ar  tiltu, šķēršļiem un līdz-
svara baļķi un šūpoles ligzda (no pašvaldības līdzekļiem). Īstenojot projektu 
ieguvēji ir gan skolēni, gan ģimenes, gan apkārtējā sabiedrība. Skolēniem tiek 
dota iespēja  aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, taču ģimenēm ar 
bērniem rotaļu laukums būs   moderns   un   ērts   veids,  lai  dažādotu  ģimeņu  
nodarbības    attīstošajā   bērnu   rotaļzemē.  Tā   kā   Rugāju  novada Eglaines 
pamatskolā tiek īstenotas arī speciālās   izglītības   programmas,   kurās   mācās  

bērni  ar  dažādiem garīgās un    fi ziskās   attīstības    traucējumiem,   tad    
rotaļvide    būs    pieejama   arī bērniem ar   īpašām  vajadzībām.  Attīstošā 
rotaļvide ļaus dažādot šo bērnu ikdienu,    veicinās    viņu     kustību   prieku,  
garīgās    un   fi ziskās   veselības attīstību. 
          Svarīgākie darbi, kuri tika paveikti, lai iekārtotu rotaļu laukumu bija 
atbrīvot rotaļu laukuma teritoriju no vecajiem skolas ābeļdārza augļu kokiem, 
bija nepieciešami grunts līmeņa pacelšanas darbi, pievedot zemi un granti, kā 
arī laukuma planēšana. Izveidota ērta un pieejama atpūtas un pastaigu vide 
ģimenēm,   skolēniem,   bērniem  ar  īpašām vajadzībām, pensionāriem, ciemi-
ņiem, tūristiem, kuri nolems izbraukt Ziemeļlatgales velomaršrutu „Rypoj 
vasals!” gar jauno rotaļu un atpūtas   laukumu   uz    Saipetnieku   muzeju.   
Projekta     īstenošana   ir   devusi  lielisku  iespēju Benislavas ciema iedzīvo-
tāju,   ģimeņu,   skolēnu,  bērnu  ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas un 
veselīga     dzīvesveida      pilnveidošanā    un    stiprināšanā,    kā    arī   vides 
labiekārtošanas darbā. Foto: Agrita Luža
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Rugāju novada domes 2018. gada 
20. septembra sēdē pieņemtie 
lēmumi
Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska

2018. gada 20.septembrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalī-
jās 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris 
Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. 
Sēdē tika pieņemti desmit lēmumi.

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 
nomu J. G.
Rugāju novada dome izskatīja J. G. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 – 4,8 ha platībā. Zemes vienība ir ap-
būvēta, uz tās atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgēkas, kuru tiesiskais valdītājs ir  
J. G. Zemes vienība ir Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. G. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 – 4,8 ha platībā, 
iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks 
papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos no-
teiktos nodokļus.

Par nekustamā īpašuma ,,Upesgrīvas” sadalīšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “RTRK” iesniegumu ar lūgumu no nekus-
tamā īpašuma ,,Upesgrīvas”, ar kadastra numuru 3874 012 0440, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0088 – 10,33 ha platībā, izveidojot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu “Upesgrīvas mežs”, un at-
dalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0109 – 4,37 ha platībā, 
izveidojot   jaunu   nekustamo   īpašumu   un  piešķirot nosaukumu „Upesgrīvas 
liekna”. Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Upesgrīvas”, ar kadastra Nr. 3874 012 0440 – 26,87 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0088 – 
10,33 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
,,Upesgrīvas mežs”.
2. No nekustamā īpašuma “Upesgrīvas”, ar kadastra Nr. 3874 012 0440 – 26,87 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 010 0109 – 
4,34 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
,,Upesgrīvas liekna”.

Par nosaukuma ,,Aplīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam
Rugāju novada dome izskatīja A. P. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu 
,,Aplīši 1” nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0160 – 8,26 
ha kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt   nekustamajam   īpašumam  ar  kadastra  numuru  3864 008 0160,  kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0145 – 8,26 ha 
platībā, nosaukumu ,,Aplīši 1”.

Par  ēdināšanas pakalpojuma maksu Rugāju novada Eglaines pamatskolā
Rugāju novada dome izskatīja Eglaines pamatskolas direktores Ilzes Burkas 
iesniegumu ar lūgumu noteikt maksu par papildus ēdienreizi – launagu. Rugāju 
novada dome nolēma:
Noteikt maksu par Rugāju novada Eglaines pamatskolas sniegto ēdināšanas 
pakalpojumu launags EUR 0.28. Pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai 
pakalpojuma samaksai tiek segta no pašvaldības budžeta.

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. 
gada septembrī – decembrī
Rugāju  novada  dome  nolēma  apstiprināt  pašvaldību  savstarpējiem norēķi-
niem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem laika periodā no 2018. 
gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim izmaksas mēnesī par vienu 
izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs:
1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – EUR  142.93 (viens simts četrdesmit 
divi euro, 93 centi).
2. Rugāju novada vidusskolā – EUR  82.83  (astoņdesmit divi euro, 83 centi).

Par piedalīšanos projektā un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 
“School garden around Europe”
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada vidusskolas direktores Ivetas 
Arelkevičas iesniegumu ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu Eiropas 

Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2)  skolu apmaiņas 
partnerību projektam Nr. 2018-1-ES01-KA229-050571_5 “School garden 
around Europe” 3302,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divi euro un 00 centi) ap-
mērā, kas  sastāda 20% no Rugāju novada vidusskolas apstiprinātā finansējuma 
kopējās summas 16510,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti desmit euro un 
00 centi). Rugāju novada dome nolēma:
1. Projektam piešķirt pašvaldības priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām – 3302,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divi 
euro 00 centi) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas, 01.890. Neparedzēto izdevumu fonds.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2018 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu””.

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada 
domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei
Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētā-
jai Sandrai Kapteinei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāra 
nedēļu no 25.09.2018. līdz 01.10.2018. ieskaitot un divas kalendāra nedēļas no 
22.10.2018. līdz 04.11.2018. ieskaitot.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu
Rugāju   novada   dome   nolēma  segt  divām  personām  uzturēšanas izmaksas 
Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” - EUR 217.91 (divi simti septiņpadsmit euro 
un 91 cents) mēnesī vienai personai un  EUR 196.22 (viens simts deviņdesmit 
seši euro un 22 centi) mēnesī otrai personai.

Aicinām ziņot par pašvaldības 
ceļu izmantošanu

Rugāju novada domes 
administrācija

Rugāju novada dome ir saņēmusi vairākas sūdzības gadījumos, kad notiek 
koksnes izvešanas darbi no nekustamajiem īpašumiem pa Rugāju novada 
pašvaldības ceļiem ar smago tehniku un krautuves ierīkošanu, tā bojājot ceļa 
segumu. Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un atsaucīgiem, un redzot, ka uz 
pašvaldības ceļiem notiek augstākminētās darbības, ziņot  Rugāju novada 
pašvaldības policistam Uldim Melnacim (tālrunis: 27801859), Rugāju novada 
domes saimnieciskās nodaļas vadītājam Jānim Morozam (tālrunis: 27808286) 
vai vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei (tālrunis: 26382209), lai pašvaldība 
varētu kontrolēt vai izvedot koksni netiek bojāts ceļš. Aicinām iedzīvotājus 
ziņot jau savlaicīgi, lai novērstu ceļu segumu bojāšanu. 

Veidosim tīru, sakoptu un 
patīkamu vidi sev apkārt
Rugāju novada domes administrācija

“Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt citu izmestus atkritumus, 
neatrisina dabas piemēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, 
inteliģence   un    sirdsapziņa.” (Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards)
            Atsaucoties   uz   augstāk  pausto domu, arī Rugāju novada pašvaldība 
atgādina, ka tiek daudz domāts un darīts, lai apkārt būtu tīra un sakopta vide. 
Pašvaldība nodrošina atkritumu konteinerus pie publiskām atpūtas vietām no-
vadā,   novada   teriorijā  ir  uzstādīti  vairāki  šķiroto atkritumu konteineri, tāpēc
aicinām   būt   saprotošiem,  un  atkritumus  izmest  tiem  paredzētajās vietās. Ir 
pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlas dzīvot sakoptā vidē un ir skaidrs, ka mums 
katram ir jābūt atbildīgam par savu rīcību. Diemžēl starp mums ir cilvēki, kuri 
neuzskata  par  vajadzīgu  atkritumus  šķirot, bet pat primāri – izmest tos kontei-
neros.   Pašvaldība   nevar  katram  piesārņotājam “pielikt” klāt policistu vai iz-
sekot,   kurš   ko   tādu   dara,  taču  ikviens tiek aicināts būt morāli atbildīgs un 
“audzināt”,   aizrādīt   arī   līdzcilvēkiem,   kad   tiek   novērotas  darbības, kuru 
rezultātā apkārtne ir piemēslota un nekopta. 
           Atgādinām,   ka   piemēslotās   vietas nepaliek nepamanītas un tad ir 
nepatīkami ne tikai pašiem, bet arī apkārtējai sabiedrībai. Mēs ikviens varam 
izdarīt videi draudzīgākas izvēles un nepiesārņot to. 

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

Pašvaldība/ Domes sēdes/ Lēmumi 2018
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“Dienas bez rindām” Rugāju Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra speciāliste 

Laura Konivale

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes pro-
grammas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros 
no 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 21. sep-
tembrim notika ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. 
Rugāju Valsts un pašvaldību vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs jau tagad aktīvi ikdienā iedrošina 
savus   klientus   dažādas  dzīves  situācijas risināt elek-
troniski, tāpēc arī šogad iesaistījās akcijā “Dienas bez 
rindām” un skaidroja klientiem e-pakalpojumu nozīmi 
un to izmantošanas priekšrocības, klienti konstatēja, 
ka viena no svarīgākajām priekšrocībām ir ātri un ērti 
saņemt nepieciešamo informāciju.
      Akcijas mērķis bija iedrošināt sabiedrību pieteikt 
valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā 
arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu 
paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās 
formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot 
rindā valsts vai pašvaldības iestādē.
             Akcija notika jau piekto reizi un šogad tajā piedalījās 
vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību iestāžu un to filiāļu 
visā Latvijā. 2017. gada akcijā piedalījās 24 valsts iestādes 
185 klientu apkalpošanas vietās un 89 pašvaldības 120 
klientu apkalpošanās vietās, kopumā valsts un pašvaldī-
bu iestādēs sniedza teju 8.5 tūkstoši konsultāciju par 
e-pakalpojumu lietošanu. Kā liecina Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 
2018. gadā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja “Klientu 
apmierinātība ar valsts pakalpojumiem” - Latvijā turpina 
pieaugt   e-pakalpojumu   lietotāju   skaits  un izpratne par 
digitālās vides sniegtajām priekšrocībām, tomēr vēl aiz-
vien    ir     liela   sabiedrības    daļa   (33%   respondentu),   
kurus   no pakalpojumu pieteikšanas elektroniskā veidā 
attur bailes no nezināmā, piera-dums doties klātienē un 
nepietiekamas datora un interneta lietošanas prasmes. 
VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis norāda: 
“Pateicoties  mūsdienu  tehnoloģijām,  valsts  šodien cilvē-
kiem piedāvā vairāk iespēju nekā jebkad  iepriekš.  Lai 
arī pētījumi par e-pakalpojumu lietošanu iedzīvotāju vidū 
uzrāda augšupejošu līkni, tomēr vēl aizvien pietiekami 
daudz    cilvēku,    kuri  dažādu   iemeslu   dēļ   neizmanto 
e-pakalpojumu sniegtās iespējas. Ar šīs akcijas starpniecī-
bu vēlamies   mudināt   sabiedrību doties   uz   iestādēm,  
lai kopā   ar     konsultantu    izmēģinātu   e - pakalpojumus.

Tas ir nākotnes klientu apkalpošanas 
centru modelis – iedrošināt, konsultēt    
un    izskaidrot,    kā   strādāt elektroni-
skajā vidē.” Mācību aktivitātes ietvaros 
VARAM       ir        izveidojis      portāla 
Latvija.lv atbalsta vietni mana.latvija.
lv, kurā pieejami dažādi dzīves situāciju 
apraksti, video pamācības u.c. Mana.lat-
vija.lv pieejami       arī      dažādi      infor-
matīvi materiāli. Atbalsta vietne mana.
latvija.lv skaidro   dažādas    dzīves 
situācijas, kas attiecas uz darbu, pensi-
jām, ģimeni, bērniem,   izglītību,   kultū-
ru,  vaļaspriekiem, ceļojumiem, mājokli, 
pārcelšanos, tiesībām, aizsardzību un 
veselību. Piemēram, viens no situācijas 
apraksta nosaukumiem vietnē ir: “Kas 
nepieciešams, lai elektroniski uzzinātu 
informāciju par sevi?” Dzīves situācijas 
apraksta sniegtajā atbildē tiek norādīts, 
ka normatīvo aktu regulējums fizisko 
personu datu aizsardzības jomā nosaka, 
ka jebkurai personai ir tiesības iegūt visu 
informāciju, kas uzkrāta jebkurā perso-
nas   datu   apstrādes  sistēmā. Lai ektro-
niski aplūkotu informāciju par sevi kādā 
no iestāžu datu bāzēm, kuras var saņemt 
portālā Latvija.lv, identificējoties portālā 
izmantojot,     kādu    no    piedāvātajiem 
identificēšanās veidiem. Identifikācija 
nodrošina          personas        atpazīšanu   
elektroniskajā vidē un sniedz iespēju 
saņemt personalizētus pakalpojumus 
elektroniskā veidā. Ja vēlaties uzzināt 
datus, kas tiek glabāti citu pakalpojumu 
sniedzēju datu bāzēs, identificēšanās var 
atšķirties    atkarībā    no   iestādes, kura 
atbild par pakalpojumu.
          Lai  varētu    izmantot   arī turp-
māk e-pakalpojumus Rugāju Valsts un 
pašvaldību klientu apkalpošanas centros, 
nevis tikai akcijā “Dienas bez rindām”, 

personai ir nepieciešams elektroniski apliecināt savu 
identitāti. Izplatītākie identitātes apliecināšanas veidi 
ir: 
•internetbankas piekļuves risinājumi;
•personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas 
karte    (turpmāk  –  eID  karte),   ja   tajā   ir   aktivizēts 
e-paraksts.
Ja plānojat izmantot e-pakalpojumam eID karti un 
mājās pieejamo datoru, tad nepieciešams to atbilstoši 
sagatavot:
•saņemt   eID   karti  (un  aploksni  ar  PIN kodiem) un 
aktivizēt e-parakstu Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdē;
•viedkartes lasītājs – ierīci eID kartes datu nolasīšanai 
var iegādāties elektronikas preču veikalā vai internet-
veikalos;
•apmeklēt     eparasksts.lv     un      instalēt    bezmaksas 
programmatūru  vai  izmantot  eParaksts mobile aplikā-
ciju. Rugāju Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas 
centrs laipni gaida ikvienu klientu klātienē, kā arī no-
drošina un sniedz konsultācijas: e-pasts rugaji@pa-
kalpojumucentri.lv, tālrunis 66954841 vai aicina apme-
klēt www.latvija.lv. 

Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu iznomāšanu Rugāju novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova

No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un ap-
būves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka 
jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes-
gabalu iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 
minimālo nomas maksu un citus nosacījumus.
       Noteikumi neattiecas uz ūdenstilpju un zvejas tiesību 
iznomāšanu, kā arī medību tiesību piešķiršanu. Zemesgabala 
iznomāšanu, kas tiek privatizēts atbilstoši likumam “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, pašvaldībai piederoša 
neapbūvēta lauksaimniecības zemesgabala iznomāšanu ar izpir-
kuma tiesībām u.c.
         Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam paliek 
nemainīga - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne 
mazāka par 28 euro gadā). Apbūvētam zemesgabalam, pašvaldī-
ba būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam, ja no-
mas līgums netiks noslēgts, nosūtīs maksāšanas paziņojumu par 
zemesgabala nekustamā īpašuma nodokli un rēķinu, kurā būs 
aprēķināta   nomas   maksa   par   faktisko  apbūvēta zemesgabala 
lietošanu.
           Attiecībā uz neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu, jau-
nie Noteikumi nosaka, ka neapbūvētu zemesgabalu nomas mak-
su nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas 
pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neat-
karīga vērtētāja noteikto tirgus zemes nomas maksu, vai neatkarī-
ga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt 

mazāka   par   šo   noteikumu  5. punktā minēto,  kas  ir 28 euro gadā).  Nomas   pakalpojumu 
maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un 
maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likumā   noteiktajā   termiņā – 6 gadi.   Līdz  šo  Noteikumu spēkā stāšanās dienai, maksa par 
zemesgabala nomu bija 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
       Neapbūvēta   zemesgabala   nomnieku   noskaidro  rakstiskā  vai  mutiskā izsolē. 
Pašvaldība pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un 
dokumentē izsoles procedūru.
          Savlaicīgi pagarinot zemes nomas līguma termiņu, izsoles kārtība netiks piemērota, bet 
tiks piemērota zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem.
       Palīgsaimniecību un mazdārziņu vajadzībām, iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas 
kārtība un nomas maksa paliek nemainīga – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
          Pašvaldībai,    izvērtējot    lietderības   apsvērumus,   ir   tiesības   neapbūvētu   zemes-
gabalu neiznomāt pretendentam, kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 
nav  labticīgi  pildījis  ar  iznomātāju noslēgtajā līgumā, par īpašuma lietošanu noteiktos nom-
nieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu 
nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā 
īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai pretendentam ir jeb-
kādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
         Noteikumi   nosaka   apbūves   tiesības piešķiršanas kārtību uz pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošā zemesgabala. Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību 
piešķiršanu pieņems pašvaldība, veiks zemesgabala novērtēšanu apbūves tiesību maksas 
aprēķināšanai (maksa ne mazāka kā 28 euro gadā) un šīs tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi” pieejami: https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-ap-
buves-tiesibas-noteikumi  . 
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Skolēnu pārvadājumu kustības 
grafiks 2018./2019.mācību gadā
 Autobuss
 Autobusa vadītājs

 Mercedes - Benz Sprinter 516 (valsts reģistrācijas numurs HN 4842)
 Valdis Blūms (tālrunis 29397489)
No rīta  Pēcpusdienā

  Balvi – 7.00
  Kubuli – 7.05
  Balvi  – 7.15
  Dubļukalns – 7.25

  Rugāji – 15.15  (laukumā aiz pašvaldības
  ēkas Kurmenes ielā 36)
  Medņi – 15.20
  Dubļukalns – 15.25
  Kraukļeva – 15.30
  Sudarbe –15.35
  Purvabērzi – 15.37
  Vectilža – 15.45

  Rugāji – 7.30 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
  Benislava – 7.45
  Kapūne – 7.50
  Vidussala – 7.57
  Rugāji – 8.00 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
  Vectilža – 8.20
  Purvabērzi –8.28
  Sudarbe- 8.31
  Kraukļeva – 8.35
  Dubļukalns – 8.40
  Medņi – 8.43
  Rugāji – 8.50 (laukumā aiz pašvaldības ēkas
  Kurmenes ielā 36)

  Rugāji – 16.00 (laukumā aiz pašvaldības
  ēkas Kurmenes ielā 36)
  Benislava – 16.15
  Rugāji – 16.30 (laukumā aiz pašvaldības
  ēkas Kurmenes ielā 36)
  Balvi  - 16.45
  Kubuli – 17.00

 Autobuss  Mercedes - Benz Intouro (valsts reģistrācijas numurs HN 8928)
 Autobusa vadītājs  Jānis Lesnieks (tālrunis 29426667)

No rīta  Pēcpusdienā
  Liepari 7.05
  Skujetnieki 7.15
  Mastarīga 7.30
  Bērzpils 7.40
  Vecpils 7.45
  Ozolnes 7.50
  Benislava 7.55
  Kapūne 8.02
  Daugasne 8.15
  Daudzene 8.25
  Kozupe 8.30
  Rugāji 8.35
  Kapūne 8.42
  Benislava 8.50

  Benislava 15.00
  Kapūne 15.07
  Rugāji (ienāk) 15.15
  Rugāji (atiet) 15.30
  Kozupe – 15.33
  Daudzene – 15.35
  Daugasne – 15.45
  Baldones – 15.55
  Kapūne – 16.00
  Benislava – 16.05
  Ozolnes – 16.12
  Vecpils – 16.20
  Bērzpils – 16.25
  Mastarīga – 16.35
  Liepari – 16.45
  Skujetnieki – 17.00
  Liepari – 17.10

No rīta  Pēcpusdienā
  Benislava – 7.00
  Anengofa – 7.20
  Kareļi – 7.25
  Tinkaunieki  –  7.30
  Cirtums –  7.35
  Liepnīte 7.40
  Liepari – 7.45
  Benislava – 7.55

  Benislava – 13.00
  Bērzpils  - 13.10
  Benislava – 13.20

  Anengofa – 8.00
  Rugāji – 8.10
  Dzelzupe – 8.25
  Griestiņi – 8.40
  Rugāji – 8.50
  Lukstiņi – 8.55
  Kapūne – 9.05

  Benislava – 14.50
  Lukstiņi  – 15.00
  Rugāji –  15.10
  Griestiņi – 15.20
  Dzelzupe  –  15.35
  Rugāji – 15.40
  Anengofa – 15.50

  Benislava –16.05
  Liepari  – 16.10
  Liepnīte  – 16.15
  Cirtums  – 16.20
  Tinkaunieki  – 16.25
  Kareļi  – 16.30
  Anengofa – 16.35
  Benislava – 16.45

 Autobuss  VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs GM 9641)
 Autobusa vadītājs  Intars Stablenieks (tālrunis 28705219)

“Ģimenei 
draudzīgākā 
pašvaldība 2018”
Informācija: http://varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” 
līdz     šī      gada     17.   oktobrim      vietnē 
www.vietagimenei.lv ikviens var nobalsot 
un izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, 
draudzīgākā pašvaldība. Kopējais konkur-
sa balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 eiro.
      Konkurss   “Ģimenei   draudzīgākā 
pašvaldība” norisinās jau otro gadu ar mērķi 
izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā 
pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Ir izvei-
dota funkcionējoša un viegli pārskatāma 
tīmekļvietne, kurā ikviens var iepazīties ar 
pilnu informāciju par pašvaldībās pieejamām 
daudzveidīgām iespējām, piedāvājumiem un 
atbalstu ģimenēm ar bērniem. Dati tiek iegūti 
no pašvaldību iesūtītās informācijas. 
        Konkurss norit divās kārtās – pirmajā 
pašvaldību iesniegto informāciju apkopo un 
izvērtē VARAM veidotā komisija. Pamato-
joties uz pieredzi un apkopotajiem datiem par 
pašvaldībām, iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai 
nobalsot par vairākām ģimenei draudzīgām 
pašvaldībām,   bet    arī   novērtēt   un   sniegt 
savus priekšlikumus, autorizējoties ar sociālo 
tīklu      kontiem      Facebook,    Draugiem.lv, 
Twitter      vai      e-pastu.      Otrajai      kārtai 
novembrī, kurā vērtēšanu veiks komisija klā-
tienes vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības ar 
augstāko punktu skaitu katrā grupā – repub-
likas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes 
attīstības centru novadu pašvaldības un pārē-
jās novadu pašvaldības. Rezultāti tiks paziņoti 
12.decembrī.
         Viena no 119 pašvaldībām, kura tiks 
atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, 
saņems naudas balvu 30 000 eiro apmērā. 
Savukārt   katras   pašvaldību   grupas  uzvarē-
tājs – balvu 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 
komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas 
34 000 eiro apmērā. Piešķirtās naudas balvas 
paredzētas izmantošanai atbalsta pasākumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veido-
šanai ģimenēm ar bērniem. Aktīvi balsojot 
un izsakot viedokļus, iedzīvotāji var palīdzēt 
savai pašvaldībai tikt arī pie jauna rotaļu lau-
kuma elementa 3000 eiro vērtībā no konkursa 
lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki”.
               Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2017” saņēma Ozolnieku novada 
pašvaldība. Republikas pilsētu pašvaldību 
grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldī-
ba, reģionālas nozīmes attīstības centru no-
vadu pašvaldību grupā – Siguldas novada 
pašvaldība. Savukārt 89 novadu pašvaldību 
grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada 
pašvaldība.      Konkursā     iegūtie      līdzekļi 
galvenokārt  ieguldīti  rotaļu laukumu izveidē.
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Turpinās  Eiropas  Sociālā  fonda
projekts “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta koordinatore Ieva Sīle
Rugāju novada dome septembrī ir parakstījusi sadarbības līguma grozījumus ar 
Valsts izglītības attīstības aģentūru par turpmāku Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
         Aktivitātes  tiek  īstenotas  Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001   “Karjeras   atbalsts   vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs” 
ietvaros. Projekta   specifiskais   atbalsta   mērķis   ir  uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa 
grupa ir valsts un pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un 
to izglītojamie.
            Aizvadītajā mācību gadā izmēģinājumskolu – Rugāju novada vidusskolas un 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas - skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties 8 karjeras 
attīstības atbalsta pasākumos, kuros skolēni ir iepazinuši darba pasauli ēdināšanas un 
viesmīlības pakalpojumu nozarē, saimniekošanas un biznesa veidošanas iespējas Lat-
vijas lauku vidē, apmeklējuši meistarklases nodarbības pie amatnieka, devušies mācību 
ekskursijās uz Valsts robežsardzes koledžu un Latgales vēstniecību GORS, apmeklējuši 
jauno profesionāļu meistarības konkursu “SkillsLatvia 2018”.
              Sākoties  jaunajam  2018./2019. mācību  gadam,  arī projekta darbā ir jaunumi. 
Rugāju novada dome un Lubānas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu par 
dalību projektā, lai dotu iespēju  Lubānas vidusskolas 7.-12. klašu skolēniem un Meirānu 
Kalpaka pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem  piedalīties karjeras attīstības atbalsta pasā-
kumos.
            Valsts    izglītības    attīstības   aģentūra   karjeras  attīstības  atbalsta  pasākumu 
īstenošanai   2018./2019.   mācību   gadā   Rugāju  un  Lubānas  novadam, kā sadarbības 
partnerim, ir piešķīrusi 2 805 EUR. Šo līdzekļu apgūšanai karjeras attīstības atbalsta pasā-
kumu plāns ar 12 karjeras attīstības atbalsta pasākumiem ir apstiprināts, ļaujot skolēniem 
saņemt vispusīgu un pilnvērtīgu karjeras atbalstu. Projekta ietvaros pedagoģe karjeras 
konsultante amata pienākumus Rugāju novadā turpina pildīt Agita Kukurāne.

Sākoties   jaunam    mācību    gadam,   kad    ikvienu    no    mums 
sagaida mazākas un lielākas pārmaiņas, kad ikviens ir gatavs īste-
not jaunas apņemšanās, pārmaiņas sagaidījusi arī Rugāju novada 
Eglaines pamatskola, jo izglītības    iestādes   direktores   amanta   
pienākums   ir   sākusi   pildīt ILZE BURKA. 

“Sadarbība, atbalsts, 
iespējas”

Cik  gadus  jūsu  darba  vieta  ir  Rugāju  novada Eglaines pamat-
skola? 
Eglaines pamatskolā savas darba gaitas uzsāku 1995.gadā, nu jau 
strādāju 23 gadus. Līdz darbam direktores amatā, man bija skolotājas, 
klases audzinātājas un direktora vietnieces pieredze.

Kas jūs motivē darīt šo darbu? 
Skolotāja darbs sniedz lielu gandarījumu, jo ir tādi brīži, kad asaras 
nenovēršami sariešas acīs, un tu sajūti gandarījumu par skolēnu panā-
kumiem, ieguldīto   darbu   un   bērnu   patiesajām  emocijām.  Skolā  
strādā prasmīgs, saliedēts, radošs kolektīvs, un pozitīvā atmosfēra arī 
ir ļoti liela motivācijas deva darbam.

Kā jūs raksturotu savu darba dienu? 
Mana    darba   diena   ir   spraiga,  nemitīgā  kustībā, savienojot skolas 
administrācijas darbu ar mācību stundām, klases audzināšanu un 
saimniecisko darbu.

Kas ir būtiskākais, kas ir mainījies kļūstot par ir Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktori? 
Darba pienākumi un atbildība.

Kā redzat Rugāju novada Eglaines pamatskolas attīstību? 
Redzu, ka valdība beidzot aptvers, ka Latvija nav tikai Rīga, ka lauku 
skolu attīstība ir cieši saistīta ar ekonomisko darbību, ka tiks radītas 
jaunas darba vietas, un atgriezīsies ģimenes ar bērniem. Ja tā notiks, 
tad skolas attīstība būs tikai ar augšupejošu tendenci.

Ja jums jāraksturo Rugāju novada Eglaines pamatskola 3 vārdos 
– kādi tie būtu? 
Sadarbība, atbalsts, iespējas.

“Laimes terapija sākas ar attieksmes 
un paradumu maiņu. Lai dzīvotu laimīgāk, 
mums ir jāsāk darīt citādi nekā līdz šim.”

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Veltījums Latvijas 100 – gadei
Rugāju novada jauktā kora dalībniece Velga Vīcupa

Rugāju novada jauktais koris Latviju 100 gados sveic un godina ar labdarības kon-
certiem.   Esam   viesojušies  Rugāju   Sociālas   aprūpes   centrā,   Balvu,  un Litenes 
pansionātos. Pēc skaistā un ne jau vieglā Dziesmusvētku laika korim nesanāca ilga 
pauze. Drīz vien sākām gatavoties nākošajam koncertam. 1. septembrī braucām 
mazliet tālāk uz Barkavu. Tur mēs ar savām dziesmām bijām gaidīti un sirsnīgi 
uzņemti. 
            Atceļā no koncerta iegriezāmies Varakļānos, kur brīnišķīgās gides Modras, kura 
ir cēlusies no Skujetniekiem, pavadība izstaigājām pilsētu, tikām ielaisti svētā Vikto-
ra kapelā, kura parasti apmeklētajiem ir slēgta un varējām iemēģināt balsis pie izcilas 
akustikas, kā arī pabijām luterāņu baznīcā, apmeklējām pat kapsētu, kurai ir neticami 
skaisti vārti, kapela un kurā daudzi kora dalībnieki uzmeklēja bijušā priestera Vaclava 
Ereļa kapu, kurš savulaik kalpoja arī Rugājos.   Atceļā iebraucām arī Franča Trasuna 
muzejā „Kolnasāta”, kur iepazināmies un papildinājām zināšanas par izcilo Latgalieti, kā 
arī muzeja kolektīvā atradām draugus un sadarbības partnerus nākotnē. Koncerta diena 
Barkavā bija neticami skaista ar emocionālu un izdevušos koncertu Barkavas pansionātā, 
ar brīnišķīgu braucienu atpakaļceļā pa Latgali. Par to liels paldies Rugāju novada domei 
par    transportu   un   šoferim   Jānim  Lesniekam  par  līdzdalību  mūsu dienas gaitās un 
atsaucību!

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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13. Saeimas vēlēšanas 
šī gada 6. oktobrī 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

  Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, 
  no plkst. 7.00 - 20.00

  Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:

  Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
  Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00
  Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
  Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00
  Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00

  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

SVARĪGI! 
24. septembris – 5. oktobris - vēlētāji, kuriem nav derīgas Latvijas 
pilsoņa pases, bet ir derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība, tajā 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur 
izsniegta viņu personas apliecība, var saņemt vēlētāja apliecību dalībai 

13.Saeimas vēlēšanās. Apliecība vēlēšanu iecirknī jāuzrāda 
kopā ar derīgu personas apliecību!

     DIEVKALPOJUMI OKTOBRA MĒNESĪ

AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
7. oktobrī pulksten 12.00 mēneša I svētdiena

21.oktobrī pulksten 12.00   

 Dievkalpojums SKUJETNIEKU baznīciņā
20. oktobrī pulksten 11.00

Dievkalpojumi RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
7. oktobrī pulksten 14.00 mēneša I svētdiena

21. oktobrī pulksten 14.00

Paldies Rugāju novada pašvaldībai un šoferim Jānim 
Lesniekam par transportu šī gada 24. septembrī, lai nokļūtu 

uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi Aglonā. 
Brauciena dalībnieki 

TUVĀKIE PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ

12.10.2018. plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
Lielā šlāgerballe. Ieejas maksa - EUR 4,00, pēc plkst. 23.00 - EUR 6,00 . 

27.10.2018. plkst. 18.00 Lazdukalna saieta namā
Amatierteātru pasākums “Šurp grāmatas uz skolu, es esmu aktieris”. 

Ieejas maksa - EUR 1,50 . 

Svecīšu vakari prāvesta Oļģerta Misjūna vadīto 
draudžu kapsētās

Informatīvs seminārs Balvos par projektu 
pasākumu “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

un kūtsmēslu krātuvju nepieciešamību un 
citām aktualitātēm lauku uzņēmējiem!

  Norises vieta: Balvi, Brīvības iela 46a (2.stāva zāle)
  Norises laiks: plkst. 10:00.
  Norises datums: 2018.gada 4.oktobris.

  Programmā:

  * Aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta (platību maksājumu saņemšana, 
  valsts atbalsta veidi).
  * Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalsta saņemšanas 
  nosacījumi un veiktās izmaiņas šajā pasākuma kārtā (papildus atbalsts
  piešķirams kūtsmēslu krātuvju ierīkošanai).
 * Kūtsmēslu apsaimniekošanas prasības.
 * ALTUM piedāvātie atbalsta instrumenti uzņēmējiem. Atbalsta 
  programma “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”.
 * Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras aktualitātes lauksaimniekiem 
 par izmaiņām traktortehnikas vadītāju apmācību kārtībā u.c. aktualitātes.

Dalība pasākumā bez maksas.
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RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
2020.-2026. GADAM IZSTRĀDE

Cienījamais Rugāju novada iedzīvotāj!
Rugāju novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc 

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ!
Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Rugāju novada iedzīvotāju viedokli par novada 

attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

 1. Lūdzu, norādiet
 savu faktisko dzīves - 
 vietu:

 2. Lūdzu, norādiet 
 savu  dzimumu:

 3. Lūdzu, norādiet
 savu vecumu:

 4. Lūdzu, norādiet
 savu izglītību:

 5. Lūdzu, norādiet savu
 nodarbošanos:

 6. Lūdzu, norādiet savas 
 darba/ mācību vietas
 atrašanos:

Rugāju pagastā
Lazdukalna 
pagastā

Citur

Sieviete

Vīrietis

Līdz 18 gadiem

26 – 45 gadi
46 – 62 gadi

18 – 25 gadi

63 gadi un vairāk

Pamatizglītība
Vispārējā vidējā

Augstākā
Mācos / studēju

Profesionālā 
tehniskā, vidējā 
speciālā izglītība

Cits variants

Skolēns / students
Uzņēmējs / paš-
nodarbināta persona
Kāda uzņēmuma 
darbinieks
Valsts vai pašvaldības 
darbinieks
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cits variants

Rugāju pagastā
Lazdukalna pagastā
Balvos
Nestrādāju / nemācos
Citā novadā vai 
pilsētā
Ārvalstīs

 7. Vai tuvāko piecu gadu laikā
 plānojat mainīt dzīves vietu?

 8. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldības
 darbību? Iespējamas vairākas atbildes!

 9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu
 vairāk publicēt? Iespējamas vairākas atbildes!

 10. Kādi, Jūsuprāt, infrastruktūras uzlabojumi
 būtu nepieciešami novadā? Lūgums atzīmēt ne vairāk
 kā 3 atbilžu variantus!

 11. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI
 novadā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu 
 variantus!

 12. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt  
 PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Rugāju
 novadā vajadzētu attīstīt? Lūgums atzīmēt ne
 vairāk kā 3 atbilžu variantus!

Jā, Rugāju novada robežā

Jā, citā novadā vai pilsētā
Jā, ārvalstīs

Nē

No pašvaldības izdevuma “Kurmenīte”

No avīzes “Vaduguns”
No interneta vietnes www.rugaji.lv

Novada domē
Cits variants:

Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem
Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Par sociāliem pakalpojumiem

Par pašvaldības darbību kopumā

Par pašvaldības komunālajiem jautājumiem

Par nekustamo īpašumu un ar būvniecību saistītiem 
jautājumiem

Par atbalstu uzņēmējdarbībai

Cits variants:

Jāveic ielu un ceļu seguma uzlabojumi
Jāuzlabo ciemu apgaismojums

Jāierīko dienas centri

Jāierīko tūrisma informācijas punkts

Jāierīko bērnu rotaļu laukumi
Jāsakopj apkārtne

Jāizbūvē gājēju - velosipēdistu celiņi

Jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām

Jāuzlabo izglītības infrastruktūra

Cits variants:
Jāizveido kultūras un sporta infrastruktūra

Slikts ceļu stāvoklis
Nepietiekams sabiedriskā transporta 
nodrošinājums

Nesakārtotas dabas teritorijas
Drošības un kārtības nodrošināšana

Veselības aprūpes pieejamība

Nesakārtota ūdensapgāde un kanalizācija

Zema pieejamās izglītības kvalitāte

Darba vietu trūkums

Daļēji sakārtota tūrisma infrastruktūra

Cits variants: 

RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM IZSTRĀDE

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Rugāju novada pašvaldība informē, ka aptaujas anketā norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu Rugāju novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi. Aizpildītās anketas tiks iznīcinātas vienas darba dienas laikā pēc 

Rugāju novada Attīstības programmas apstiprināšanas. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rugāju novada pašvaldība. 
Kontaktinformācija: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.

Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības 
objektu siltināšana

Komunālā saimniecība (ūdens un 
kanalizācija, atkritumi)
Izglītība
Kultūra
Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta
Veselības aprūpe
Drošība un sabiedriskā kārtība
Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas)
Lauksaimniecība
Mežizstrāde un kokapstrāde
Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde

Cits variants:
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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.

  13. Lūdzu, novērtējiet un atzīmējiet,  kāda ir sekojošo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Rugāju novadā

  Sabiedriskais transports
  Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
  Ģimenes ārsts, feldšeris
  Pašvaldības policija
  Skolas

  Kultūras pasākumi
  Dzīvojamais fonds

  Sporta aktivitātes un pasākumi
  Pasta pakalpojumi
  Tirdzniecība (veikali)
  Mūžizglītība
  Interešu izglītība
  Klientu apkalpošanas centrs (KAC)

Ļoti apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Ļoti neapmierina Nav pieejams Nezinu

  14. Lūdzu, novērtējiet un atzīmējiet,  kāda ir sekojošo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Rugāju novadā

  Vides sakoptība
  Vides pieejamība
  Gājējiem domātu ielu infrastruktūra
  (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
  Transportam domāto ielu / ceļu 
  infrastruktūra
  Ielu apgaismojums
  Sabiedriskā transporta pakalpojumi
  Atkritumu savākšana / izvešana
  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
  Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

  Veselības aprūpes pakalpojumi 

  Kultūras un izklaides pasākumi

  Vispārējās izglītības pakalpojumi

  Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Ļoti apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Ļoti neapmierina Nav pieejams Nezinu

15. Kādi, Jūsuprāt, ir STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas būtu Rugāju novadā jārisina?

16. Kādi PAKALPOJUMI vai IESPĒJAS Jums visvairāk pietrūkst Rugāju novadā?

17. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot, Rugāju novadā!

18. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:

PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Rugāju novada mājas lapā www.rugaji.lv.

Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām tiks pie pārsteiguma balvām no Rugāju novada pašvaldības!
Aptauja ir anonīma, bet, ja vēlaties piedalīties loterijā un tikt pie kādas no pārsteiguma balvām, lūdzu, norādiet savu kontakttālruni: _____________________

Aizpildītas anketas iesniedzamas Rugāju novada domē pie sekretāres (Kurmenes iela 48, Rugāji) līdz 31.10.2018.


