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Jauns mācību gads - tās ir jaunas iespējas gūt arvien vairāk zināšanu, radīt jaunus mērķus 
un meklēt ceļus to sasniegšanai, pieņemt jaunus izaicinājumus, 

kā arī sadzirdēt un atbalstī t vienam otru! 

Sveicu skolēnus, studentus, pedagogus, 
darbiniekus un vecākus Zinību dienā! 

Lai jaunajā 2020./2021. mācību gadā 
pieti ek spēka, izturības, enerģijas, radošu panākumu un sasniegumu! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine

Jauns mācību gads - tās ir jaunas iespējas gūt arvien vairāk zināšanu, radīt jaunus mērķus 

Būsim 
pazīstami! 
Esmu 
Monna - 
GUDRAIS 
SOLS 
Rugājos
Rugāju novada Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības centra vadītāja 
Mārīte Orniņa

Viedtālruņi un  dažādas sadzīves 
viedierīces ir kļuvušas par mūsdienu 
dzīves neatņemamu sastāvdaļu,  
tagad    arī     viedais   sols   Rugājos. 

Šis sols ir augstas kvalitātes cinkota 
tērauda konstrukcija, eleganti 
noformēta ar jaudīgiem saules 
paneļiem jumtiņa vietā, ar daudzām 
iebūvētām funkcijām tajā. 
     Monna  ir  daudzfunkcionāls 
sols, ko, galvenokārt, darbina saules 
enerģija. Sēžot  un  atpūšoties  uz  sola, 

var izmantot Wi-fi  internetu savā 
viedierīcē, jums tikai ar to jāpieslēdzas 
pie „ Monna free Wi-Fi” , var uzlādēt 
viedtālruni gan pieslēdzoties ar 
standarta telefona lādētāju, gan 
izmantojot lādētāju, kas iebūvēts 
solā (power bank), ja jūsu telefons 
atbalsta šādu uzlādes funkciju. Monna   
ļauj    uzlādēt elektrovelosipēdus  vai   
elektroskūterus.  Viedajam solam  
ir velosipēdu turētāji un viedais 
sols var kalpot kā velo apkopes un 
pat remonta punkts, jo velosipēda 
apkopei nepieciešamo instrumentu 
komplekts  ir pieejams Monna solā, 
tai skaitā arī kompresors! Monna 7 
collu displejs ir paredzēts kompresora 
vadībai. Vienkārši iestatiet displejā 
nepieciešamo gaisa spiediena 
daudzumu, pievienojiet gaisa šļūteni 
riepas vārstam un nospiediet uz 

displeja pogu „Sākt”. Kad tiek 
sasniegts pietiekams gaisa spiediens, 
uzlāde tiks pārtraukta. Rugājiem cauri 
ved Ziemeļlatgales reģionālais velo 
maršruts Nr. 34 „ Rypoj vasals” un ir 
viens no pirmajiem velomaršrutiem, 
kas var lepoties ar viedo velo apkopes 
punktu tūristiem, arī vietējie jaunieši 
– netālā skeitparka lietotāji, jau ir 
novērtējuši velo remonta punkta 
iespējas. Kopējās projekta izmaksas 
EUR 10527,00; tajā skaitā ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) fi nansējums EUR  
9000,00, pašvaldības fi nansējums 
EUR 1527,00. 

Projekts „Viedais sols viedajā Rugāju 
ciemā” ir īstenots aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju.  
Aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” mērķis ir 
veicināt sabiedrības iesaistīšanos 
vietējā dabas, fi ziskā, sociālā un 
cilvēku kapitāla stiprināšanas un 
kultūras kapitāla stratēģiskas un 
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības 
iniciatīvās, tā palielinot lauku 
iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas 
potenciālu un pievilcību, kas var kļūt 
par priekšnosacījumu jaunu integrētu 
tūrisma, kultūras, veselības un citu 
saistītu pakalpojumu un produktu
piedāvājumam.
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
20. augusta sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 20. augustā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti divdesmit septiņi lēmumi.

Par pašvaldības zemes nomu 

Rugāju novada dome izskatīja divu personu 
iesniegumus par pašvaldības zemes nomu.
Rugāju novada dome nolēma:
1. iznomāt I. B. apbūvētu zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740120302 – 0,0760 ha platībā, 1/2 
domājamo daļu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 
gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet kopējā 
zemes nomas maksa nevar būt mazāka kā 28,00 
EUR (bez PVN) gadā;
2. slēgt zemes nomas līgumu ar V. A. par 
pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740120528 – 0,50 ha 
platībā (kopplatība 12,60 ha), iznomāšanu. Zemes 
nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā, 
bet kopējā zemes nomas maksa nevar būt mazāka kā 
28,00 EUR (bez PVN) gadā. 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam

Rugāju novada dome izskatīja I. V. iesniegumu par 
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38640040341. Rugāju novada 
dome nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38640040341, kura sastāvā ir 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38640040341 
– 6,81 ha platībā, nosaukumu “Roznieki”.

Par adreses piešķiršanu

Rugāju novada dome izskatīja A. F. iesniegumu  
par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740040190.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt apbūvei 
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740040190 – 31,76 ha platībā, adresi “Līčupe”, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570.

Par adreses dzēšanu

Rugāju novada dome izskatīja Valsts Zemes dienesta 
Adrešu reģistra e-pasta vēstuli ar lūgumu izvērtēt 
nepieciešamību saglabāt apstiprinātās adreses 
“Dragūni”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads un 
“Vidussaļi”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040113 adresi “Dragūni”, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads, LV-4577;
2. dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

38640020074 adresi “Vidussaļi”, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads, LV-4577.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja SIA “Mežusili” 
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma “Sarkaņi - 1”, kadastra numurs 
38640010052, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640010052 – 15,0 ha platībā, divos 
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu 
plānoto atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā 
īpašuma “Sarkaņi - 1” sastāvā. Otru plānoto atdalīto 
zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirt nosaukumu “Irbes”. Rugāju novada 
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640010052 – 15,0 ha platībā, veidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada 
teritorijas plānojumu.

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja SIA “Ventspils 
mērnieks” iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejiņu 
mājas”, Rugāju novada Rugāju pagastā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740080045. 
Rugāju novada dome nolēma:
1.1. apstiprināt SIA “Ventspils mērnieks” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lejiņu 
mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740080045, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā;
1.2. saglabāt zemes vienību ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 38740080065 – 7,60 ha platībā,  
nekustamā īpašuma “Lejiņu mājas” sastāvā un 
ēkām/būvēm uz tās saglabāt nosaukumu un adresi: 
“Lejiņu mājas”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, 
LV-4570. Zemes vienībai noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība lauksaimniecība;
1.3. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kura sastāvā 
ir zemes vienība ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38740080066 – 20,40 ha platībā un piešķirt 
nosaukumu “Lejiņu mežs”. Zemes vienībai noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība.

2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “Ventspils 
mērnieks” iesniegumu par izstrādātā zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma “Lejnieku mežs”, Rugāju novada Rugāju 
pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120133. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. apstiprināt SIA “Ventspils mērnieks” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Lejnieku mežs” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740120133, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā;
2.2. saglabāt zemes vienību ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 38740120546 – 7,10 ha platībā, 
nekustamā īpašuma “Lejnieku mežs” sastāvā. Zemes 
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
mežsaimniecība;
2.3. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kura sastāvā 
ir zemes vienība ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38740120547 – 2,60 ha platībā, un piešķirt 
nosaukumu “Lejiņu pļava”. Zemes vienībai noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja A. G. iesniegumu 

par nekustamā īpašuma “Vecupe” sadalīšanu. 
Rugāju novada dome nolēma no nekustamā 
īpašuma “Vecupe” ar kadastra Nr. 38740100045 
– 37,30 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38740100054 – 11,80 ha 
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Vecupieši”.

2. Rugāju novada dome izskatīja A. K. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Lejiņi” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma no nekustamā īpašuma 
“Lejiņi” ar kadastra Nr. 38740060058 – 21,80 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740060235 – 4,80 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Kalna lejiņi”.

3. Rugāju novada dome izskatīja S. Z., S. Z. un G. Z. 
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Poliņleidums” 
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma no 
nekustamā īpašuma “Poliņleidums” ar kadastra Nr. 
38640080220 – 21,40 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640070187 
– 10,10 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Mežleidums”.

4. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest 
Assets Latvia” iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Kapuleja” sadalīšanu. Rugāju novada dome 
nolēma no nekustamā īpašuma “Kapuleja”, 
ar kadastra numuru 38740140010 – 28,35 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740140011 – 13,64 ha platībā, un 
pievienot nekustamajam īpašumam “Saulkrēsliņi” 
ar kadastra numuru 38740140086 – 23,69 ha 
kopplatībā.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

Nekustamais īpašums “Dūkuris”, kadastra 
Nr. 38640070196 – 9,58 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
338640070196, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Ņemot 
vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai 
racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, 
ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada 
dome nolēma sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu “Dūkuris” ar kadastra numuru 
38640070196 – 9,58 ha platībā, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā.

Par izmaiņām komisijas sastāvā

Rugāju novada dome nolēma ar 2020. gada 20. 
augustu izslēgt Ivetu Socku-Puisāni no Interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām komisijas sastāva un ar 2020. gada 20. 
augustu ievēlēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktores vietnieci Ivetu Birkovu augstāk minētās 
komisijas sastāvā.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes 
centrā “Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” 123,05 euro mēnesī no Rugāju novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
“Sociālās aprūpes centrs “Rugāji””.

Turpinājums 3.lpp.
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Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
1. Rugāju novada dome 2020. gada 16. jūlijā nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Plākši”.  Saskaņā 
ar Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
lēmumu, nekustamā īpašuma “Plākši” nosacītā cena 
ir 10 939,25 euro. Izsoles sākumcena ir vienāda ar 
nosacīto cenu. Rugāju novada dome nolēma: 
1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Plākši” ar kadastra numuru 3874 006 0236– 5,38 
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 006 0234, kas atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Plākši” izsoles 
sākumcenu 10 939,25 EUR (desmit tūkstoši deviņi 
simti trīsdesmit deviņi euro un 25 centi).

Par nekustamā īpašuma „Puzuri” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 18. jūnijā nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
„Puzuri” ar kadastra numuru 38640090166 – 
1,91 ha platībā. Saskaņā ar Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumu nekustamā īpašuma 
,,Puzuri” nosacītā cena ir 3 400,15 euro. Saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes 
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz 
īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas 
piegul viņu zemei. Nekustamais īpašums “Puzuri” 
ir starpgabals, kas robežojas ar trīs zemes vienībām: 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu un 38640090173, 
nekustamā īpašuma “Lūšubirze” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640090046 un nekustamā 
īpašuma “Sprīdīši”” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640090277. Rugāju novada dome 
nolēma: 
1. atsavināt nekustamo īpašumu “Puzuri” ar kadastra 
numuru 38640090166, starpgabala platība 1,91 ha, 
kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā;
2. apstiprināt pārdošanas cenu – 3 400,15 EUR (trīs 

tūkstoši četri simti euro un 15 centi);
3. nosūtīt G. V. un A. L. atsavināšanas paziņojumu 
ar aicinājumu iegadāties starpgabalu par nosacīto 
cenu 3 400,15 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un 
15 centi).

Par zemes nomas tiesību izsoli

Rugāju novada dome nolēma: 
1. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0276, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā – 3,65 ha 
platībā (zemes vienības kopplatība 3,90 ha). Zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 
2. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0156, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā – 9,95 ha 
platībā (zemes vienības kopplatība 11,0 ha). Zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus:
1. Nr. 6/2020 “Par palīdzību audžuģimenēm”;
2. Nr. 7/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 
2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstiem”;
3. Nr.8/2020 “Grozījums Rugāju novada domes 
2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
4/2018 „Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana 
Rugāju novadā””.

Par medību tiesību nodošanu
 
Rugāju novada dome izskatīja medību biedrības 
„Mednieku, makšķernieku klubs “MIERIŅI”” 
vadītāja Ilmāra Štāla un medību biedrības 

„Lazdukalna mednieki” vadītāja Andra Leona 
iesniegumus par līgumu par medību tiesību 
nodošanu Rugāju pašvaldības piekrītošajās zemes 
vienībās pagarināšanu uz 6 gadiem. Rugāju novada 
dome nolēma nodot Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītošās medību tiesības biedrībai „Mednieku, 
makšķernieku klubs “MIERIŅI””, biedrībai 
„Lazdukalna mednieki” un medību iecirknim 
„Saulgrieži”. Līgumus par medību tiesību nodošanu 
slēgt uz 6 gadiem. Noteikt nomas maksu gadā 0,34 
euro par hektāru bez PVN.  

Par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma 
piešķiršanu
 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas Sandras Kapteines iesniegumu 
par ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas 
un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu.  
Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju 
novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei:
1. ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu – piecas 
darba dienas no 24.08.2020. līdz 28.08.2020. 
ieskaitot;
2. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu 
kalendāra nedēļu no 29.08.2020. līdz 04.09.2020. 
ieskaitot;
3. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – trīs 
kalendāra nedēļas no 21.09.2020. līdz 11.10.2020. 
ieskaitot.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju 
novada domes noteikumus Nr.5/2020 “Grozījumi 
2010. gada 15. aprīļa noteikumos “Nolikums par 
grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties Rugāju novada mājaslapā www.

rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/
Lēmumi 2020 . 

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja Ilona Dobrovoļska

Par izlietotajiem līdzekļiem laika 
posmā no 2020.gada 1. jūlija  līdz 
31.jūlijam:

Izmaksāti:

Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm 
un maznodrošinātie I gr.inv., vientuļie 
pensionāri) –  EUR 511,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
574,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 
EUR 1213,14;
Pabalsts briļļu iegādei bērnam – EUR 
25,00;
Bēru pabalsti – EUR 300,00;
Dzimšanas pabalsti - EUR 145,00;
Pabalsts jubilejā – EUR 90,00;

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2020.gadam – 
EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi jūlijā – EUR 2858,14;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 
EUR 28290,06.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 174 
personām;
Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā -107 personām.

Piešķirts:

Ārstēšanās pabalsts – 20 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 
5 personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 3 
personām; 
Pabalsts dzīves jubilejā – 3 personām;
Pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC  
“Rugāji”– 1 personai;
Sociālais pakalpojums aprūpe 
mājās “Deinstitualizācijas pasākumu 
īstenošana  Latgales reģionā” Nr. 
9.2.2.1/15/I/005 projekta ietvaros – 1 
personai.

Iedzīvotāju zināšanai 

Rugāju novada Sociālā dienesta darbinieces (Benislavā) Anitas Gavares 
prombūtnes laikā, apmeklētājus pieņems Kristiāna Zelča. 

Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis: 26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās no plkst. 9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
Otrdienās no plkst. 9.00 - 12.30
Trešdienās Izbraukuma diena
Ceturtdienās no plkst. 9.00 - 12.30
Piektdienās no plkst. 9.00 - 12.30

Gājēju ievērībai
Pienākot septembrim un atsākoties aktīvākai 
gājēju plūsmai, lūdzam ievērot satiksmes 
drošības noteikumus. Diemžēl ļoti bieži tiek 
novērots, ka gājēji izturas bezatbildīgi pret 
savu drošību, kā arī apgrūtina autovadītājam 
transportlīdzekļa vadīšanu, pārvietojoties 
pa ceļa braucamo daļu, nevis pa ietvi, kā 
tas ir paredzēts. Aicinām būt atbildīgiem un rūpēties par savu un 
apkārtējo drošību! 

drošības noteikumus. Diemžēl ļoti bieži tiek 
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Pašvaldība 
informē
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore
Daina Tutiņa

Skolēnu pārvadājumu  
organizēšana 2020./2021. 
mācību gadā 
Ņemot vērā pašvaldības rīcībā 
esošos resursus, pašvaldība skolēnu 
pārvadājumus organizēs līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, ar pašvaldības 
rīcībā esošajiem autobusiem un  
noteiktajos maršrutos.  Ņemot vērā, 
ka nav iespējams samazināt autobusu 
piepildījumu, lai iespējami ievērotu 
distancēšanos, lūgums vecākiem, kopā 
ar bērniem, stingri izvērtēt un izrunāt:
1) vai izmantot skolēnu autobusu 
nokļūšanai skolā, ja dzīvesvieta 
atrodas, piemēram, 3 kilometru 
attālumā no izglītības iestādes.   
Pašvaldībā šobrīd nav noteikts, kāds 
attālums uz skolu vai no skolas ir 
jāmēro pašiem skolēniem, kā tas ir 
citās pašvaldībās. Ja nāksies pārskatīt 
autobusu piepildījumu, tad vispirms  
tiks lemts par pieturvietu noņemšanu, 
ja tā atrodas 3 km attālumā no skolas.
2) autobusā iesakām lietot mutes un 
deguna aizsegu, šallīti vai masku 
un katru dienu  rūpīgi izvērtēt bērna 
veselības stāvokli pirms došanās uz 
skolu!  
3) kā rīkoties situācijā, kad bērns 
jūt saslimšanas pazīmes. Autobusi  
regulāri tiks apstrādāti ar dezinfekcijas 
līdzekļiem, tāpēc lūgums sekot līdzi 
bērnu veselības stāvoklim, jo nereti 
kāds no dezinfekcijas  līdzekļiem 
var izsaukt alerģiskas saslimšanas. 
Sakarā ar Covid - 19 pandēmijas 
risku, skolēnu autobusā tiks uzņemti 
pirmsskolas grupas audzēkņi un 
skolēni  un viņu  pavadošās personas!
     Atgādinām, ka pašvaldība sedz arī 
sabiedriskā transporta biļešu izmaksas, 
ja transports ir izmantots mācību 
dienās nokļūšanai no dzīvesvietas 
Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestādēs  vai pēcpusdienā atpakaļ 
dzīvesvietā. Neskaidrību gadījumā 
par skolēnu pārvadājumiem, lūgums 
sazināties ar izpilddirektori Dainu  
Tutiņu (tālrunis 28700548) un 
risināsim katru konkrēto situāciju! 

Skolas gaida skolēnus

Lai arī jaunais mācību gads būs 
savādāks, ne tikai ar jauno kompetenču 
ieviešanu izglītības programmās, 
bet ar dažādiem ierobežojumiem, 
savstarpējas distancēšanās ievērošanu, 
var noprast tikšanos skolā gaida visi 
– skolēni, vecāki, pedagogi, arī mēs 
pašvaldībā vēlamies, lai atkal atgriežas 
rosība, bērnu čalas piepilda Rugāju un 
Benislavas ciemus.
        Kā ierasts, arī šogad augusta 

mēneša izskaņā pašvaldības pārstāvji, 
šoreiz priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine, izpilddirektore Daina 
Tutiņa un Izglītības pārvaldes vadītāja 
Biruta Berkolde, klātienē apmeklēja 
izglītības iestādes, lai pārliecinātos 
par skolu gatavību jaunajam mācību 
gadam. Tikšanās laikā, skolu vadītāji 
iepazīstināja ar veiktajiem darbiem, 
iegādātajām iekārtām un informācijas  
tehnoloģijām  par pašvaldības budžeta 
un projektu līdzekļiem, kā arī tika 
pārrunāts, kā tiks nodrošināti COVID 
19 ierobežošanas  pasākumi, saskaņā 
ar Izglītības ministrijas sniegtajām 
vadlīnijām. 
      2020.gada 25.augustā Rugāju 
novada domes ārkārtas sēdē tika 
nolemts, ka mācības Rugāju novada 
pašvaldības  izglītības iestādēs tiek 
organizētas klātienē jeb izvēloties „A” 
modeli. Minētais Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātais “A” modelis klātienes, 
kombinētām un attālinātām mācībām 
paredz, ka no pirmās līdz sestajai 
klasei mācības notiek klātienē, bet no 
septītās līdz divpadsmitajai klasei līdz 
pat 20 % mācību var būt ar attālinātā 
mācību procesa elementiem, veicinot 
pašvadītu mācīšanos.

Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 

Rugāju novada Eglaines pamatskolā 
(RNEP) jau pavasarī uzsākās izglītības 
iestādes akreditācijas process, 
tiekoties ar akreditācijas  komisiju 
tiešsaistē. Septembra otrajā pusē 
paredzēts, ka komisija apmeklēs skolu, 
lai klātienē vērotu stundas, izskatītu 
dokumentāciju un novērtētu mācību 
materiāli tehnisko bāzi. Izglītības 
iestādē telpu remonti tika veikti jau 
pavasarī, kad mācības notika attālināti, 
piesaistot gan pakalpojuma sniedzēju, 
gan arī izmantojot Probācijas dienesta  
norīkotā klienta prasmes remontdarbu 
veikšanā. Pēdējos    gados    telpu   ir 
veikta RNEP mācību aprīkošana ar 
datortehniku, gan saņemot ziedojumos 
datortehniku, gan novirzot pašvaldības 
budžeta līdzekļus. Gandrīz visi 
mācību kabineti ir aprīkoti ar datoriem 
un projektoriem, lai pilnvērtīgi varētu 
organizēt mācību procesu. Šogad, 
saņemot no aprīkojumu no Latgales 
reģiona attīstības aģentūras projekta, 
papildināts sporta laukuma aprīkojums. 
Savukārt, no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, iegādāta cepeškrāsns. 
Varēs dažādot ne tikai  pusdienu 
piedāvājumu, bet arī launagā piedāvāt 
kādu gardu un veselīgu plātsmaizi. 
Viskrasākās izmaiņas ir skārušas 
skolas bibliotēku, tā ir ieguvusi jaunas,  
gaišas telpas,  savukārt iepriekšējā  
bibliotēkas telpā  tiks veidota atpūtas 
vieta, kur skolēniem  lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku, piemēram, spēlējot galda 
spēles.
     Pēc teritorijas labiekārtošanas 
un celiņu izbūves Dienas centra   
būvniecības ietvaros, septembra 
mēnesī    tiks   uzstādīts   žogs   apkārt 

rotaļlaukumam. Rotaļlaukums, kas 
atrodas izglītības iestāžu teritorijā 
un to izmanto pirmsskolas vecuma 
bērni ir  jānorobežo, un šajā gadījumā 
drošība ir ļoti svarīga, jo tuvumā 
atrodas iela.

Rugāju novada vidusskola

Jau iepriekšējos mācību gados 
Rugāju novada vidusskola (RNV)  
mērķtiecīgi ir veikusi informācijas 
tehnoloģiju nodrošināšanu visās 
mācību telpās, lielāko daļu iegūstot no 
dāvinājumiem un projektiem. Arī šajā 
mācību gadā jauno interaktīvo ekrānu  
varēs izmantot fi zikas kabinetā, ko  
pašvaldība varēja iegādāties projekta 
komptenču attīstībai  ietvaros.
     Jau 2020./2021. mācību gadā 
tika uzsākts internāta 1.stāva 
remonts, iegūstot gaišas telpas, ko 
tagad skolēni varēs novērtēt. Tāpat 
vēl nedaudz jāpaciešas līdz tiks 
pabeigts pirmsskolas ēkas 1.stāva 
gaiteņa remonts, cerams fi nanšu 
līdzekļi būs pieejami arī nākošgad 
un telpu remontdarbus varēs turpināt. 
Tuvākajā laikā notiks rotaļu laukuma 
pie vidusskolas labiekārtošana, 
un tiks uzstādīts  Latgales reģiona 
attīstības projekta ietvaros saņemtais 
aprīkojums.  Lepojamies,     ka     Rugāju     
novada vidusskolu pedagogu vārds 
un pieredze ir pamanīta  arī valsts 
līmenī un izskan arī saistībā ar jauno 
kompetenču satura ieviešanu, pieredzē 
brauc izglītības iestāžu pārstāvji, kā 
arī pedagogus aicina dalīties pieredzē. 

Rugāju sporta centrs

Rugāju      sporta      centrā      treniņi 
vieglatlētikā,         basketbolā        un

svarbumbu celšanā atsākās jau 
maija beigās, kad tika atcelta daļa 
no ierobežojumiem,  un turpinājās 
visu vasaru. Taču tas nav traucējis 
gatavoties jaunajam mācību 
gadam, sporta zālē ir veikta grīdas 
seguma lakošana. Projektu ietvaros 
ir papildināts aprīkojums sporta 
stadionā. 

Atbalstu sniegs divi sociālie 
pedagogi

Arvien vairāk tiek novērtēta sociālā 
pedagoga kā atbalsta personāla loma 
izglītības iestādē. Sociālais pedagogs 
strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. 
Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, 
kad radušās problēmas mācību 
procesā un uzvedībā vai ģimenē. Jo 
īpaši sociālā pedagoga nepieciešamais 
atbalsts bija vajadzīgs, kad sākās 
attālinātās mācības, kad darbinieks bija 
vidutājs starp pedagogu un skolnieku, 
lai sekmīgi tiktu noslēgts mācību 
gads. Protams tas bija izaicinājums 
visiem, jo galvenokārt darbs un 
konsultācijas notika ar viedierīču 
palīdzību.  Mūsu pašvaldības sociālā 
pedagoga ieguldījumu ir saskatījusi 
Eiropas Sociālā fonda projekta  
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, kas 
pazīstams kā projekts „PuMPuRs”, 
komanda. Pozitīvā pieredze un 
izglītojamo atsauksmes tika fi lmētas 
pat raidījumā „Klase”.  Sociālais 
pedagogs kā atbalsta personāls ir 
nepieciešams katrā izglītības iestādē, 
tāpēc, izmantojot arī projekta sniegtās 
iespējas un pieejamos līdzekļus, 
pašvaldībā strādās divi sociālie 
pedagogi.

Rugāju novada Eglaines pamatskolas bibliotēka

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs priecājas par absolventu saņemto 
dāvanu. 
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Zālāju nopļaušanas un 
novākšanas termiņš 
lauksaimniekiem pagarināts līdz 
15. septembrim
Informācija: Zemkopības ministrija

Strauji mainīgie laikapstākļi daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, 
ir radījuši sarežģījumus nopļaut un/vai novākt sienu vai zāles masu lopbarībai.
        Vairākās novērojumu stacijās jūnijs bija viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados. Šie 
mainīgie laikapstākļi kavēja zālāju nopļaušanas sākšanu un zāles novākšanu lopbarībai 
jūnija beigās. Arī jūlijā Latvijā tika novērots palielināts nokrišņu daudzums un lielākajā 
daļā valsts bija par 20 līdz 40 stundām mazāk saules nekā ierasti. Datums,līdz kuram 
zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES 
platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku 
shēmas maksājumu un maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību – ir noteikts 15. 
augusts.   Ņemot   vērā   strauji   mainīgos laikapstākļus, arī šogad Zemkopības ministrija 
ir paredzējusi iespēju lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, līdz 
15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ 
nebija iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0276 
– Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 3,65 ha platībā, un lauksaimniecības 
zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0156  – Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā – 9,95 ha platībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 
mājas lapā www.rugaji.lv. Kontaktpersonas: jautājumos par zemes vienības 
nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste 
Jana Krilova, tālrunis 27803039; jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, 
tālrunis 29342304.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 004 0276 – iznomājamā platība 3,65 ha (zemes gabala kopplatība 3,90 
ha)

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0276 
var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29.septembra 
plkst. 10.20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, 
jeb 197,10 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 3,65 ha. 
Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 
EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās 
vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.  
Nomas tiesību izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 29. septembrī plkst. 10:30. 

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 006 0156– iznomājamā platība 9,95 ha (zemes gabala kopplatība 11,00 
ha)
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0156 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29.septembra plkst. 
11.20. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 
537,30 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 9,95 ha. 
Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 
EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās 
vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.  
Nomas tiesību izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē  2020. gada 29.septembrī plkst. 11:30.

Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību 
izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu 
kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 
90009116736. 

Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes 
tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību 
nomas tiesību izsoles

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu “Plākši” ar kadastra numuru 3874 006 0236 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 006 0234 – 5,38 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304 . 
Izsoles sākumcena – EUR 10 939, 25 .

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29.septembrim, plkst. 9.30. 
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. 
gada 29.septembrim, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un 
nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir  1 093,93 EUR, 
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. septembrī plkst. 10.00.

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

Bezmaksas attālinātas 
juridiskās konsultācijas 
būs pieejamas arī turpmāk
Informācija: Juridiskās palīdzības administrācija

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām 
attālinātām juridiskām konsultācijām, kas norisinājās šā gada 
maijā un jūnijā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā 
ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību “Skalbes” 
arī turpmāk organizē attālinātas juridiskās konsultācijas 
iedzīvotājiem. 
            Ņemot vērā minēto, no š.g. 1.septembra līdz 30.novembrim 
darba dienās plkst.12.00-16.00 ikvienam iedzīvotājam arī turpmāk 
būs iespēja iegūt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu 
aizsardzību juridisku strīdu risināšanā. Lai saņemtu konsultāciju, 
noteiktajos   laikos   varēs   zvanīt  uz  bezmaksas  informatīvo tālruni 
116006 vai rakstīt interneta vietnē www.cietusajiem.lv, izmantojot 
tiešsaistes konsultāciju rīku. Aicinām iedzīvotājus neatkarīgi no 
mantiskā stāvokļa iegūt juridisku informāciju par sev interesējošiem 
jautājumiem.
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Notikusi iedzīvotāju 
sapulce Rugājos
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2020. gada 6. augustā, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Skolas ielā 
1 un Skolas ielā 3, Rugājos, tika aicināti uz sapulci, lai kopīgi lemtu 
par jautājumiem, kas saistīti ar ieceri par ietves labiekārtošanu 
minēto māju teritorijā.

        Lai uzlabotu infrastruktūru gājējiem, kā arī nodrošinātu gan drošu 
ceļu uz skolu, gan uz mājām iedzīvotājiem, pašvaldība ir paredzējusi 
ietves izbūvi. Tiekoties ar iedzīvotājiem, tika noskaidrots, ka arī viņi 
ir vienisprātis par to, ka ietve ir nepieciešama. Ziemā ir slidens un 
nelīdzens, kas ļoti apgrūtina pārvietošanos pa pašreizējo gājēju ceļu 
māju teritorijā, arī rudens un pavasara lietavās veidojas dubļi, celiņi 
tiek izskaloti un pa tiem nav droši pārvietoties. Ietves izbūves darbus 
paredzēts realizēt jau šogad. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, kā 
arī domājot par sakoptu un pievilcīgu estētisko vidi, plānots izbūvēt 
vienu metru platu bruģakmens gājēju ietvi. Pašvaldība slēgs līgumu 
par darbu veikšanu ar SIA “BTRS”.

Dabas 
aizsardzības 
plāni atklāj 
teritoriju 
unikalitāti un 
dod iespēju 
domāt tālredzīgi
Dabas aizsardzības pārvalde
Ilze Reinika

Lai sabalansētu dabas aizsardzības 
un saimnieciskās intereses, kā arī 
risinātu dažādas problēmsituācijas 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
(ĪADT), dabas skaitīšanas ietvaros tiek 
izstrādāti dabas aizsardzības plāni 25 
šādām teritorijām, tajā skaitā Gaujas 
un Ķemeru Nacionālajam parkam, 
un Lubāna mitrājam. Un ikviens ir 
aicināts konstruktīvi iesaistīties ikviena 
plāna izstrādē, lai jau savlaicīgi risinātu 
dažādus ar ĪADT saistītos jautājumus.

       Plānu gatavošanas sākumā zemes 
īpašnieki saņem uzaicinājuma vēstuli 
iesaistīties dokumenta izstrādē, un tāpat 
līdzdarboties ir aicināti arī citi interesenti, 
piemēram, uzņēmēji, mednieki u.c., ideju 
izklāstot plāna izstrādātājam. Nākamais 
posms ir teritorijas dabas vērtību izpēte 
un datu analīze, bet tālāk tiek meklēta 
iespēja idejas savietot ar dabas unikalitāti. 
Plānos ietvertās idejas un ierosinājumi dod 
plašākas iespējas to īstenošanai, kam nereti 
nepieciešams projektu vai struktūrfondu 
atbalsts. “Dabas plānu   izstrāde  ir  
iespēja izvērtēt visu iesaistīto pušu ieceres 
par teritorijas attīstību turpmākajiem 
10 līdz 12 gadiem, akcentējot dabas 
vērtību saglabāšanu. Turklāt dabas plāni 
palīdz ne vien ieviest un realizēt jaunas, 
inovatīvas idejas, bet arī risināt jau esošās 
problēmsituācijas. Piemēram, Gaujas 
Nacionālā parka (GNP) teritorijā tiks 
veikta meliorācijas sistēmas izvērtēšana 
un piedāvāts piemērotākais risinājums 
tās uzturēšanai nākotnē,” informē dabas 

skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne. Tā 
kā GNP ir starp konkurētspējīgākajiem 
tūrisma galamērķiem valstī, kur līdzās 
dabas un kultūras mantojumam ir liela 
ekonomiskā interese, plāna izstrāde 
akcentē tūrisma jomu. GNP atrodas 98 
tūristu mītnes, kas ir teju ceturtā daļa no 
visām ĪADT tūristu mītnēm Latvijā. Kopā 
šajās vietās tūristu nakšņojumu skaits gadā 
pārsniedz 300 tūkstošus, bet vienas dienas 
apmeklējumu skaits teritorijā pēc pirmo 
starprezultātu aplēsēm pārsniedz pat trīs 
miljonus gadā. Turklāt GNP teritorijā dzīvo 
~36 tūkstoši vietējo iedzīvotāju, kuriem ir 
savas ikdienas atpūtas vajadzības. Bieži 
šīs intereses par daudzveidīgu atpūtu starp 
dažādām grupām ir pretnostatītas. GNP 
dabas  plāna  tūrisma vadības speciālists 
Andris Klepers atzīst, ka “svarīgi ir izprast 
pieaugošo GNP apmeklētāju, tostarp tūristu 
un sportistu, plūsmu, jo tā ir saistīta ar 
ekonomisko potenciālu, fi zisko kapacitāti 
un antropogēno slodzi. Lai plānotu 
ilgtspējīgu attīstību, norisinās publiskās 
infrastruktūras kapacitātes un stāvokļa 
novērtēšana, kā arī tiek pētīti apmeklētāju 
paradumi, gatavoti priekšlikumi 
infrastruktūras apsaimniekošanai. Analizēt 
kopsakarības daudz vairāk palīdz jauno 
tehnoloģiju pielietojums – apmeklētāju 

automātiskie skaitītāji un speciāli izveidotā 
ģeotelpisko datu platforma”.
      Daugavpils  novada   domei ir 
vairākkārtēja pieredze  ĪADT plānu 
izstrādē. Domes Plānošanas nodaļas 
vadītāja Olga Lukaševiča atklāj, ka “dabas 
vērtību apzināšana mums atgādina, cik 
īpašā vietā dzīvojam un kas ir novada 
krāšņās dabas vērtības. Savukārt ĪADT 
plāns ir ļoti noderīgs un saistošs dokuments, 
jo veicina novada attīstību, iezīmē 
prioritātes budžeta sadalei un investīciju 
piesaistei. Dabas parka (DP) Daugavas loki 
un aizsargājamo ainavu apvidum (AAA) 
Augšzeme jaunākie plāni sniedza iespēju 
realizēt dažādus risinājumus cilvēku 
radītās slodzes mazināšanai. Tā kā idejas 
tika izvērtētas un iekļautas ĪADT plānos, 
to realizācijai bija iespējams piesaistīt 
projektu līdzfi nansējumu. Un arī šobrīd 
aktīvi iesaistāmies AAA Augšdaugava 
ĪADT plāna izstrādē, jo tādējādi spēsim 
vēl vairāk labiekārtot Daugavpils novada 
teritoriju, ko novērtēs gan vietējie 
iedzīvotāji, gan novada viesi.”
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20. augusta rītā Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas jaunieši devās atpūtas braucienā uz Ūdens tūrisma attīstības 
centu “Bāka”, kur vēroja putnus un dabu ar sauszemes teleskopu un 
binokļiem no “Bākas” jumta skatu platformas, lai pilnvērtīgi izbaudītu un 
izzināt ūdensputnu ligzdošanu  Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā. 
         Aktivitātes dalībnieki laivoja ar divvietīgiem un trīsvietīgiem kajakiem 
un SUP dēļiem. Neizpalika arī orientēšanās, par ko dalībnieki saņēma garšīgas 
balviņas. Jaunieši baudīja uz ugunskura pašu vārītu zivju zupu. Atpūta brīvā 

dabā jauniešos veicināja izpratni par veselīgu un sportisku dzīvesveidu, kā arī 
aicināja saskatīt Latgales dabas vērtības. 
Aktivitātes norisinājās biedrības “PRO.ini” ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 07.05.2020. 
Līgums Nr.2020/62 JIP “Vilinošais izaicinājums Rugāju jauniešiem!” 
Ekspedīcija uz Ūdens tūrisma attīstības centrā Bāka”, Gaigalavas pagastā, 
Rēzeknes novadā, ietvaros. 

Mācās peldēt 
ar SUP 
dēļiem 
Informācija: Mārīte Orniņa

Abrakadabra – mācību 
motivācijas projekts skolēniem 
ir projekts par to, ka mācīties ir 
forši, mācīties ir interesanti  un 
vērtīgi. Viena no neparastākajām 
aktivitātēm un pati lielākā 
uzdrīkstēšanās no dalībnieku 
puses, viennozīmīgi, ir bijusi 
apmācību nodarbība – peldēt ar 
SUP dēļiem pa Boževas ezeru. 
Galvenā atziņa -dažkārt, ir jābūt 
drosmīgiem, lai iemācītos foršas 
lietas!
     Kas ir SUP? SUP ir saīsinājums 
no Stand Up Paddle – tas ir plats un 
gana stabils dēlis ar airi, kuru ūdens 
sportu un aktīvās atpūtas cienītāji 
izvēlas kā lielisku veidu atpūtai uz 
ūdens gludos un viļņainos ūdens 
apstākļos. Kāp virsū uz SUPa 
un airē, kur acis rāda – uzlabo 
asinsriti, elpošanu, tonizē un stiprini 
muskuļus, uzlabo koordināciju… 
Tas ir jautri un vērtīgi, tāpēc arī šie 
dēļi ir populāri visā pasaulē. Tā par 
SUP dēļiem raksta internetā.
      Tā nu mēs izvēlējāmies divas 
pašas karstākās un saulainākās jūlija 
dienas, lai izjustu kārtīgu adrenalīnu 
un iemācītos jaunas prasmes.
       Kamēr stāvi krastā, viss 
liekas viegli un saprotami, pat 

tik saprotami, ka daudzi  nedzird 
instruktores stāstījumu par  
peldēšanas niansēm – kā pareizi 
turēt airi, kā pagriezt SUP dēli, kā 
noturēt līdzsvaru un galu galā, kā 
tikt atpakaļ uz SUPa, ja esi zaudējis 
kontroli un ievēlies ezerā, jo šķiet, 
ka uz mani tas jau nu gan neattiecas. 
Bet gadījās mums visādi….
       Kad esi ticis uz SUP dēļa un tevi 
ar vieglu grūdienu ieslidina ezerā, 
tad tik sākas….. Lai gan pirmās 
vieglās bailes ir jau pārvarētas, 
jo tu jau esi uz dēļa, tomēr tu esi 
viens ar sevi un tikai no tā, cik ātri 
tu aptversi kā to vadīt, ir atkarīgs 
- vai tu izbaudīsi šo braucienu vai 
cīnīsies ar dēli….
       Visi iemācījās.  Un atzina, ka bija 
jautri un interesanti. Arī pārvarēt 
sevi, savas bailes, turklāt daudzu 
skatītāju acu priekšā, kas nav tas 
vieglākais uzdevums.  Jauniešu 
vidū valdīja patiešām jauka un 
atbalstoša atmosfēra, viņi viens otru 
uzmundrināja un tas iedrošināja 
arī pašus atturīgākos izmēģināt 
neparasto izklaidi. Nodarbības 
beigās visi dalībnieki graciozi 
slīdēja uz SUP dēliem pa Boževas 
ezera virsmu!
   Paldies SUP instruktorei Ingai 
Bleiderei no Balviem, kura atveda 
sešus SUP dēļus mūsu draudzīgajai 
kompānijai un iemācīja visiem to 
darīt pareizi un droši.
      “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā fi nansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).”

Piedalās ekspedīcijā ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”
Informācija: Līga Spriņģe
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Īstenojot projeku, iegādātas 
digitālās ērģeles un akustiskā 
sistēma Augustovas svētās 
Elizabetes Romas katoļu 
baznīcai 
Projekta vadītāja Gunta Grigāne

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektu iesniegumu konkursa 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” Projekta iesnieguma atbilstība vietējās rīcības grupas 
izstrādātajai attīstības stratēģijai M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves 
vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes” 99500001329 Augustovas 
baznīca, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, īstenots projekts “Ērģeļu skaņas 
no pagātnes tagadnē un nākotnē”. 
Projektu īstenoja: Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu draudze
Kopējais fi nansējums: 2591,70 EUR, publiskais/ELFLA fi nansējums - 2332,53 
EUR, savukārt 259,17 EUR līdzfi nansēja paši draudzes cilvēki.
Projekta Nr.20-07-AL19-A019.2206-000002 mērķis ir – iegādāt Viscount 
fi rmas digitālās ērģeles un akustisko sistēmu.
Sasniedzamie rezultāti – tika pilnībā un labā kvalitātē veikta projekta izpilde- 
iegādātas Viscount fi rmas digitālās ērģeles un akustiskā sistēma. Nākotnē varēs 
ne tikai padarīt emocionāli saturīgākus regulāri notiek ošos dievkalpojumus, 
bet arī būs iespēja ērģeļu un profesionālu mākslinieku koncertiem. Realizētā 
projekta rezultātā ieguvēji ir novada cilvēki un ciemiņi no citiem novadiem, kuri 
ir iecienījuši mūsu Augustovas dievnamu.
       Paldies Balvu rajona partnerībai, Ziemeļaustrumu reģionālajai 
lauksaimniecības pārvaldei, projekta realizācijas sadarbības partnerim SIA 
“Diogens audio”, Rugāju novada domei par sadarbību projekta realizācijas laikā 
un draudzes cilvēkiem par fi nansiālo atbalstu.

Garīgās mūzikas 
koncerts „Es 
esmu...”
Rugāju novada jauktā kora „Vārpa” dalībniece 
Velga Vīcupa

Pēc garā pašdarbības un kultūras pasākumu 
pārtraukuma pavasarī, vasarā savu darbību un 
mēģinājumus klātienē atsāka Rugāju novada 

jauktais koris. Kaut gan turpinās neziņas laiks, 
un nevar paredzēt, kādu repertuāru gatavot, 
koris šajā laikā papildina savu garīgo dziesmu 
krājumu. 
       23. augustā ar garīgās mūzikas koncertu „Es 
esmu...”mēs bijām aicināti muzicēt Krišjāņu sv. 
Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā. Nu 
bija iespēja arī uzvilkt savus jaunos koncerttērpus, 
kurus koris pašuva un prezentēja projektā „Mana 
balss Zvaigžņu ceļā” pērnā gada nogalē. 
      Šis gads novada jauktajam korim ir īpašs ar to, ka 
mūsu ilggadīgajam godāmajam diriģentam Pēterim 
Sudarovam ir pievienojusies jaunā diriģente Ingūna 

Blauma. Koncerts 
Krišjāņos bija īpašs, 
jo to vadīja abi 
diriģenti, piešķirdami 
un atraisīdami kora 
dziedājumam jaunas 
nianses.
      Šis laiks korim 
bijis īpašs arī ar to, 
ka esam vienojušies 
un izlolojuši Rugāju 
novada jauktajam 
korim nosaukumu 
„Vārpa”, lai kolektīva 
dziedātāji, tāpat kā 
vārpas tīrumā tiktos 
mēģinājumos, kopā 
augtu, nobriestu un 

baudītu       sava      darba       augļus      koncertos   -
tuvākos un tālākos koncertbraucienos. Koris 
pateicas par transportu Rugāju novada domei un 
šoferītim Jānim Lesniekam!
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Baltijas 
Čempionāts 
svarbumbu 
celšanā
Latvijas Svarbumbu Celšanas 
Asociācijas valdes sekretārs
Vasilijs Giņko

Šī gada 22.augustā Varakļānos 
notika Baltijas čempionāts 
svarbumbu celšanā. Ar lieliskām 
sekmēm startēja Latvijas komanda, 
kas pēc 2 gadu pārtraukuma ieguva 
1. vietu komandu kopvērtējumā 
ar ļoti lielu pārsvaru, uzvarot 
individuāli 7 disciplīnās no 11, kā 
arī komandu stafetē.

Par uzvarētājiem savās disciplīnās 
kļuva: Ainārs Dokāns, Jānis Dokāns, 
Sergejs Arbuzovs, Oļegs Grošteins, 
Māris Rubulis, Dārta Stivriņa, Līga 
Latkovska. Vēl Latvijas uzvaru 
palīdzēja kaldināt Dita Stivriņa un 
Sabīne Purviņa, kuras gan pie uzvarām 
šoreiz netika. Komandu stafetē 
uzvaru kaldināja Jānis Dokāns, Māris 
Rubulis, Edgars Prancāns, Vladislavs 
Voitehovičš, komandu stafetē tika 
sasniegts absolūti labākais Latvijas 
komandas rezultāts: 150 reizes. 
Sacensības tika uzstādīts arī Latvijas 
rekords raušanas vingrinājumā ar 32 
kg smagu svarbumbu svaru kategorijā 
+95 kg - 204 reizes (rekordists - Māris 
Rubulis). Paldies visiem sportistiem un 
atbalstītājiem par Latvijas komandas 
sasniegumu un liels paldies Varakļānu 
novada pašvaldībai par šo sacensību 
rīkošanu. Fo
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Kambala 
dosies uz 
Rugājiem
Informācija: www.sportacentrs.lv

Šī gada 20. augustā tirdzniecības 
centrā “Akropole” tika veikta 
Latvijas kausa basketbolā 
izloze, kas noskaidroja to, ka 
Kaspara Kambalas pārstāvētā 
Maksibasketbola 40+ grupas 
čempione “Garkalnes runči” 1. 
kārtā spēkosies ar Reģionālās līgas 
vienību “Rugāju SC”. Tāpat tika 
noskaidrots, ka līdz pat fi nālam 
nebūs iespējams pēdējo gadu 
Latvijas basketbola fl agmaņu “VEF 
Rīgas” un “Ventspils” klubu duelis. 
       Rugāju Sporta centra komanda 
pagājušās sezonas Reģionālās līgas 
turnīra Austrumu zonas konferencē 
ar bilanci 11-9 atradās piektajā vietā. 
“Rugāju SC” un “Garkalnes runču” 
pāra uzvarētājs nākamajā kārtā 

spēkosies ar “Gulbenes Bukiem”. 1. 
kārtā savā starpā tiksies arī jau minētās 
Rietumu konferences vicelīdere 
“Cēsis/Cēsu Sporta skola” ar pirms 
turnīra pārtraukšanas koronavīrusa 
pandēmijas dēļ devītajā vietā 
Reģionālās līgas Austrumos bijušo 
“Krāslavu/Sporta skolu”.
      Rietumu zonā pagājušās sezonas 
Reģionālās līgas līdere Iecavas 
“Dartija” eksaminēs Reģionālās 
līgas jaunpienācēju “Liepāja/LSSS”. 
Savukārt Reģionālās līgas vidusmēra 
komanda BS “Tukums”/TSS cīnīsies 
ar pagājušajā sezonā vienu uzvaru 
22 Reģionālās līgas spēlēs izcīnījušo 
BJBS “Rīgu”.
 “VEF Rīgas” pārbaudījums 
pusfi nālā gaida “Jēkabpils” un 
“Latvijas Universitātes” pārstāvētā 
zara uzvarētāju. Savukārt citā zarā 
ceturtdaļfi nālā iespējami “Valmiera 
Glass”/ViA - “Ogres”, kā arī 
“Ventspils” un “Liepājas” dueļi.
      Latvijas čempionvienība Eiropas 
Čempionu līgas dalībniece “VEF 
Rīga” cīņā par Latvijas kausu 
iesaistīsies no pusfi nāla. Kā vienīgā 
Eirokausu dalībniece šosezon “VEF 

Rīga” sāks turnīru uzreiz divas kārtas 
augstāk nekā pārējās konkurentes, 
jo visām pārējām komandām līdz 
tikšanai pusfi nālā būs nepieciešams 
uzvarēt vismaz divās kārtās.
        LBS sadalījumu pa kārtā skaidro 
ar   sportiskajiem  un   ģeogrāfi skajiem 

aspektiem. Visās kārtās līdz pat fi nālam 
dueļa uzvarētājs tiks noskaidrots 
divu spēļu summā, kamēr fi nāls tiks 
izspēlēts vienā mačā, kas paredzēts 
13. februārī. Fināla norises vieta tiks 
noskaidrota konkursā.
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Informācija par spēli

Basketbola spēle, kurā sacentīsies 
komandas “Rugāju SC” - “Garkalnes 
runči” norisināies 2020. gada 19. 
septembrī Rugāju sporta centrā. 

Sakarā ar   esošajiem  
ierobežojumiem saistībā ar vīrusu 
COVID-19, spēli skatīties klātienē 
būs iespējams ierobežotam 
skaitam cilvēku. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par spēles norisi mājaslapā 
www.rugaji.lv, www.facebook.com/Rugāju sporta centrs un 
www.facebook.com/Rugāju novads. Fo
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Pērn LBL-3 Austrumu grupā spēlēja 11 komandas – Salacgrīva, 
Cēsis, Jēkabpils-2, Daugavpils, Rugāji, Carnikava, Madona, 
Rūjiena, Krāslava, Valmiera-3 un Balvu sporta skola. Rugājieši 
pamatturnīru pabeidza augstajā piektajā vietā.
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Pasākums visai ģimenei “Attā vasara” 
Šī gada 29. augusta pēcpusdienā, Rugāju parkā, norisinājās pasākums, kurš nu jau būs iedibināts, kā tradīcija Rugājos vasaras izskaņā  - “Atā vasara”. Ar 
dažādām aktivitātēm ikvienai gaumei un vecumam, tika aizvadīta vasarīgā, lai arī lietainā sestdienas diena. Savukārt vakara noslēgumā uz koncertballi 
Rugāju tautas namā aicināja grupa “Galakatika”. 

Foto atskats no pasākuma (foto: Sarmīte Akmentiņa)
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Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu 
daudzumu, Rugāju novada iedzīvotāji tiek aicināti BEZ MAKSAS atbrīvoties no mājsaimniecībās radītajiem 

lielgabarīta un nolietotas elektrotehnikas atkritumiem, ievērojot pašvaldības noteikto kārtību:

Iespēja atbrīvoties no 
LIELGABARĪTA ATKRITUMIEM 

un nolietotas 
ELEKTROTEHNIKAS

LIELGABARĪTA ATKRITUMU 
SAVĀKŠANA

Atkritumus iespējams nodot 
šajā laika posmā (atkritumiem 
jābūt izjauktā veidā)

05.10.2020. - 09.10.2020.
darba dienās  

no plkst. 1000-plkst.1500, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 
29342304 (Līga Cepurniece) 

Atkritumu savākšanas punkts Skolas ielas 8, Rugājos pieguļošā 
teritorija (darbnīcas)

DRĪKST nodot mēbeles, matračus, paklājus, 
santehniku un citus lielus sadzīves 
priekšmetus, ko izmēru un svara dēļ 
nevar ievietot sadzīves atkritumu 
konteinerā.

NEDRĪKST nodot nešķirotus sadzīves 
atkritumus, būvgružus, dažāda 
veida traukus ar šķidrumiem un 
pulverveida ķīmiskām vielām, kā arī 
šīferi un automašīnu riepas.

NOLIETOTAS ELEKTROTEHNIKAS 
SAVĀKŠANA

Atkritumus iespējams nodot 
šajā laika posmā

05.10.2020. - 09.10.2020.
darba dienās  

no plkst. 1000- plkst.1500, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 

29342304 (Līga Cepurniece) vai pa 
tālruni 26382209 (Dzidra Šmagre) 

Atkritumu savākšanas punkts • Skolas ielas 8, Rugājos 
pieguļošā teritorija (darbnīcas);

• Bērzu iela Benislavā (pie 
šķiroto atkritumu konteineriem);

• Liepu iela 4, Skujetniekos (pie 
šķiroto atkritumu konteineriem.

SADZĪVES ELEKTROTEHNIKU LŪGUMS NODOT, 
NEIZJAUKTĀ VAI NEIZKOMPLEKTĒTĀ VEIDĀ!

Lūgums pēc norādītā elektrotehnikas preču savākšanas 
termiņa, atkritumus (nolietotās elektropreces) patvaļīgi pie 

konteineriem nenovietot!  
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 AICINĀJUMS!
  
  Augustovas svētās Elizabetes
  Romas katoļu draudzes baznīcā ir
  nepieciešams nomainīt kritiskā
  stāvoklī esošos baznīcas logus.
  Aicinām būt atsaucīgiem un ziedot
  jaunu logu izgatavošanai. 
  Bankas konta numurs:  
  LV10PARX0016914220001

Dievkalpojumi SEPTEMBRĪ

  AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes  
  Romas katoļu baznīcā

  6.septembrī pulksten 12.00
  20.septembrī svētā Asīzes Franciska
  stigmātu diena, draudzes svētki. Pulksten
  11.30 ieklausīsimies projektā „Ērģeļu  
  skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” 

iegādāto digitālo ērģeļu skaņās. Pulksten 
12.00 svētā Mise, pēc tam procesija. 
Noslēgumā kopīga Agape  baznīcas dārzā.

  RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

  6.septembrī pulksten 14.00

  SKUJETNIEKU baznīciņā 

  4.septembrī pulksten 12.00
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PALDIES ziedotājiem:

Baibai Kuzņecovai, Edvīnam Kulovam, Natalijai Garajai, Zinaīdai Feldmanei par žurnāliem, Dainim Kaņupam, Daigai Morozai, 
Sandrai Studerei, Initai Briedei, Valentīnai Daņilovai. Īpašs paldies Sandrai Paiderei (Z/S “Dālderi”) par ziedotajām ogām. 

Paldies L. Cepurniecei, G. Garbackim un viņu komandai par sadarbību un atbalstu.
Mīļš paldies arī visiem SAC “Rugāji” darbiniekiem par darbu, iecietību un mīlestību. Paldies 

klientu tuviniekiem par sapratni un pozitīvo attieksmi, izdzīvojot šo saspringto Covid laiku no marta līdz šim brīdim.

SAC “Rugāji” vadītāja Sarmīte Pērkone

  3. oktobrī  plkst.18:00  Balvu kapsētā
  4. oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna 
  kapsētā
  4. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā
  4. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes 
  kapsētā
  10. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna
  kapsētā

10. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā
10.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā
11. oktobrī  plkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā
17. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā
17. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā
18.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā
24. oktobrī plkst.16:00 Priedaines kapsētā
25. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

SVECĪŠU VAKARI BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EV. LUT. DRAUDZĒS 
2020. GADĀ


