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2021. gada 26. maijā Rugāju novada Benislavā 
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika 
atvērts jauns sabiedrībā balstīts sociālais 
pakalpojums- Dienas aprūpes centrs pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
        Klientiem centrā tiks nodrošināti sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, 
sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Centra darbinieki 
rūpēsies, lai klientiem tiktu nodrošināta uzraudzība 
un individuālais atbalsts, tiktu sniegta palīdzība 
pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai, kognitīvo 
spēju uzturēšana vai attīstīšana. Centrā tiks 
organizētas nodarbinātību veicinošo prasmju 
attīstīšanas nodarbības- sveču liešana, šūšana, 
tapošana, adīšana, darbs ar koku u.c. Dienas aprūpes 
centrs ir aprīkots un labiekārtots atbilstoši klientu 
vajadzībām, ir iegādātas dažādas multisensorās un 
attīstošās spēles, iegādāta interaktīvā multitāfele 
bērniem dažādu izglītojošo nodarbību organizēšanai.
            Jau iepriekš informējām, ka Rugāju 
novada dome 2019.gada 1.augustā ir noslēgusi 

vienošanos ar Centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA), darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifi skā atbalsta mērķa 
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 
pasākuma “pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, par 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta 
Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Rugāju novadā” īstenošanu.
               Projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām 
ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, izveidojot dienas 
aprūpes centru, kurā tika izveidoti dienas aprūpes 
centra pakalpojumi personām ar garīga rakstura 
traucējumiem 8 vietām un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem 8 vietām.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS 
PIEDALĪTIES APTAUJĀ!

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un 
uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un 

vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas 
virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, 

tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem. 
Tādēļ, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku 

aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.

Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji); 
Lazdukalna pagasta pārvaldē (Bērzu iela 8, Benislava); Rugāju bibliotēkā (Kurmenes iela 36, Rugāji); 

Lazdukalna bibliotēkā (Bērzu iela 6 , Benislava); Tikaiņu bibliotēka (Tikaiņi, Rugāju novads); 
Skujetnieku bibliotēka (Liepu iela 4- 1, Skujetnieki).

Drukātā veidā aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam nogādāt: 
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Rugāju novada 
domes 2021. gada 
29. aprīļa ārkārtas 
sēdē pieņemtie 
lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2021. gada 29.aprīlī notika Rugāju novada domes 
ārkārtas sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Kaspars Duļevskis, Maruta Paidere. Sēdē tika 
pieņemts divdesmit viens lēmums.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja A. K. iesniegumu 
par zemes nomas līguma Nr. 282 termiņa 
pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma 
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 282, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640070223, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Zemes nomas maksu noteikt 56,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha. 
2. Rugāju novada dome izskatīja J. N. iesniegumu 
par zemes nomas līguma Nr. 10-3/141 termiņa 
pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas 
līguma Nr. 10-3/141, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740040130, nomas līguma termiņu 
uz 6 gadiem;
2.2. precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740040130 nomas platību no 4,90 ha uz 4,60 ha 
un noteikt zemes nomas maksu 56,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha. 

Par pašvaldības zemes vienības nomu

Rugāju novada dome izskatīja V. K. iesniegumu 
par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 
38740120500 nomu. Rugāju novada dome nolēma 
iznomāt V. K. lauksaimniecības  zemes vienības 
daļu ar kadastra apzīmējumu 38740120500 – 0,04 
ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai atklātā izsolē:
1. nekustamo īpašumu “Aizgravas” ar kadastra 
numuru 38640080231 – 5,23 ha platībā, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā;
2. nekustamo īpašumu “Birzainītes” ar kadastra 
numuru 38640080227 – 4,21 ha platībā, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā;
3. nekustamo īpašumu “Lapu leja” ar kadastra 
numuru 38740120548 – 0,1524 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja A. D. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Dragūni” atsavināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dragūni” ar 

kadastra numuru 38640040113 – 2,71 ha kopplatībā, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunegles”. 
Nekustamais īpašums “Jaunegles”, kadastra 
Nr. 38640010085 – 1,53 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640010193, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai, zemes 
vienība ir starpgabals. 
3. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazvilkanči”. 
Nekustamais īpašums “Mazvilkanči”, kadastra 
Nr. 38640090003 – 0,31 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640090291, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai, zemes 
vienība ir starpgabals.
4. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pienenītes”.
Nekustamais īpašums “Pienenītes”, kadastra Nr. 
38640070412 – 0,50 ha platībā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640070412, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai, zemes 
vienība ir starpgabals.
5. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Saulrozītes”.
Nekustamais īpašums “Saulrozītes”, kadastra 
Nr. 38640060418 – 3,62 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640060418, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai, zemes 
vienība ir starpgabals.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas nomas tiesību izsoļu 
protokolus un tiem pievienotos dokumentus par 
Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem: 38640040456, 
38640040479, 38740120605, 38740180281 un 
38740190288 nomas tiesību izsolēm. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640040456 – 2,9548 ha platībā nomas tiesību 
izsoles rezultātus un parakstīt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu ar A. K. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640040456 – 2,9548 ha platībā; 
2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640040479 – 1,0 ha platībā nomas tiesību izsoles 
rezultātus un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar A. K. par pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640040479 – 1,0 ha platībā; 
3. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740120605 – 4,40 ha platībā nomas tiesību izsoles 
rezultātus un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar SIA “Viļumene” valdes locekli M. 
V., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740120605 – 
4,40 ha platībā; 
4. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740180281 – 1,40 ha platībā nomas tiesību 
izsoles rezultātus un parakstīt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu ar R. C. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740180281 – 1,40 ha platībā; 
5. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740190288 – 6,40 ha platībā nomas tiesību 
izsoles rezultātus un parakstīt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu ar A. C. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740190288 – 6,40 ha platībā.

Par nomas maksas apstiprināšanu un līguma 
slēgšanu

Rugāju novada dome izskatīja SIA “Microlines” 
vēstuli, ar lūgumu iznomāt SIA “Microlines” 
vietu elektronisko sakaru tīkla iekārtu izvietošanai 
pašvaldības īpašumā esošajos ūdenstorņos: Rugāju 
ūdenstornis (papildus uzstādot antenu masta 
konstrukciju), Tikaiņu ūdenstornis, Skujetnieku 
ūdenstornis. Ūdenstorņos plānots izvietot sakaru 
tīkla antenas un sadales skapi iekārtu izvietošanai, 
kopējā aizņemtā platība katrā īpašumā līdz diviem 
kvadrātmetriem. Rugāju novada dome nolēma 
slēgt līgumu ar SIA „Microlines” par:
1. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā 
īpašumā “Rugāju ūdenstornis”, Rugājos, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu nenorobežotas 
daļas nomu SIA “Microlines” elektronisko sakaru 
tīkla objekta ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 
(desmit) gadiem;
2. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā 
īpašumā “Tikaiņu ūdenstornis”, Rugāju pagastā, 
Rugāju novadā, atsevišķu nenorobežotas daļas 
nomu SIA “Microlines” elektronisko sakaru tīkla 
objekta ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 (desmit) 
gadiem;
3. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā 
īpašumā “Skujetnieku ūdenstornis”, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu 
nenorobežotas daļas nomu SIA “Microlines” 
elektronisko sakaru tīkla objekta ierīkošanai un 
ekspluatācijai uz 10 (desmit) gadiem.

Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības 
autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021. - 2023. 
gadā

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības 
autoceļiem (ielām)  izlietojuma plānu 2021. - 2023. 
gadā.

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. 
– 2026. gadam Rīcības un Investīciju plānu 
aktualizāciju

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju  
novada attīstības programmas  2020. – 2026.gadam 
aktualizēto Rīcības un Investīciju plānus.

Par grozījumiem nolikumos

Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt grozījumus Rugāju novada Sociālā 
dienesta Dienas aprūpes centra nolikumā;
2. apstiprināt grozījumu Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas nolikumā.

Rugāju novada 
domes 2021. gada 
13. maija ārkārtas 
sēdē pieņemtie 
lēmumi
2021. gada 13.maijā notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 
Brūvers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē 
tika pieņemti divi lēmumi.
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Par investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa 
Rugāji – Tikaiņi seguma uzlabošanu” 
pieteikuma iesniegšanu

Rugāju novada dome 2021. gada 4. februārī ar 
lēmumu Nr. 20 “Par prioritārajiem investīciju 
projektiem 2021. gadā”, izvērtējot Rugāju novada 
pašvaldības attīstības programmā noteiktās 
prioritātes un Rugāju novada attīstības 2020. - 2026.
gada programmas Rīcības plānu, noteica, ka viens 
no prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadā 
ir pašvaldības autoceļa Rugāji -Tikaiņi  seguma 
uzlabošana. Rugāju novada dome nolēma:
1. iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā projekta “Pašvaldības autoceļa Rugāji 
-Tikaiņi  seguma uzlabošana” pieteikumu uz valsts 
atbalstu kā augstas gatavības pašvaldību investīciju 
projektu;
2. apstiprināt projekta kopējās izmaksas kopā ar 
Pievienotās vērtības nodokli  1 171 048,00 EUR 
(viens miljons viens simts septiņdesmit viens 
tūkstotis un četrdesmit astoņi euro, 00 centi), t.sk. 
995 390,80 EUR (deviņi simti deviņdesmit pieci 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 80 centi)  ir 
85% valsts atbalsts, 175 657,20 EUR (viens simts 
septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit 
septiņi euro, 20 centi) ir 15% pašvaldības atbalsts;
3. investīciju projekta apstiprināšanas gadījumā 
noteikt realizāciju 2021. gadā. Nodrošināt 
līdzfinansējumu projektam 175 657,20 EUR 
(viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti 
piecdesmit septiņi euro, 20 centi) no pašvaldības 
2021.gada budžeta izdevumu sadaļas “Ceļu un ielu 
uzturēšana”.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 5/2021 “Grozījumi Rugāju novad 
domes 2021. gada 4.februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2021 „Par Rugāju novada pašvaldības 2021. 
gada budžetu””.

Rugāju novada 
domes 2021. gada 
20. maija sēdē 
pieņemtie lēmumi
2021. gada 20.maijā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti divdesmit 
deviņi lēmumi. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un 
nosaukuma maiņu

Rugāju novada dome izskatīja L. S. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Pilsnieki” sadalīšanu un 
nosaukuma maiņu. Rugāju novada dome nolēma:
1. no nekustamā īpašuma “Pilsnieki” ar kadastra Nr. 
38640100321 – 1,70 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640110143 – 1,0 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Dominieki”;
2. mainīt nekustamajam īpašumam “Pilsnieki” ar 
kadastra Nr. 38640100321, kura sastāvā saglabāsies 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38640100321 
– 0,70 ha platībā, nosaukumu uz “Dencīši”;

3. mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640100321 – 0,70 ha platībā un 38640110143 – 
1,0 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes 
uzsākšanu 

Rugāju novada dome izskatīja A. M. iesniegumu 
ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
“Daudzenes kalns”, kadastra numurs 338740110120, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 38740110120 
– 45,10 ha platībā, divos zemes gabalos ar zemes 
ierīcības projektu. Plānotās atdalītās zemes vienības 
atstāt nekustamā īpašuma “Daudzenes kalns” 
sastāvā, un ēkām/būvēm saglabāt esošo adresi 
“Daudzenes kalns”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-
4570. Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt 
zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38740110120 – 45,10 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, 
veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot 
Rugāju novada teritorijas plānojumu.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja sešu personu 
iesniegumus ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu termiņu. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 278, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080061 – 2,10 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. 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; 
2. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 290, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640070114 – 2,37 ha platībā un 38640070242 – 
4,15 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem. 
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; 
3. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas 
līgumu Nr. 10-3/145-1, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740060123 – 6,60 ha platībā, nomas 
līguma termiņu uz 5 gadiem. Noteikt nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
4. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līgumu 
Nr. 10-3/112, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740100051 – 19,80 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 
5. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līgumu 
Nr. 10-3/118, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740070103 – 7,5219 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
6. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 10-3/5, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120358 – 6,0 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 10 gadiem. 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.

Par pašvaldības zemes nomu

1. Rugāju novada dome izskatīja Dz. K. iesniegumu 
par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 
38740120208 – 0,05 ha platībā nomu uz 6 gadiem, 
mazdārziņam. Rugāju novada dome nolēma 
iznomāt Dz. K. lauksaimniecības  zemes vienības 
daļu  ar kadastra apzīmējumu 38740120208 – 0,05 
ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. 

Zemes nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 
2. Rugāju novada dome izskatīja S. P. iesniegumu 
par zemes vienības daļas zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 38740120528 nomu. Rugāju novada 
dome nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar S. P. 
par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 
38740120528 – 5,50 ha platībā (kopplatība 12,60 
ha), iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 56,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā. 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un 
ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma 
kompensēšanu

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā 
papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav 
pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās 
attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu nav 
izmantojis. Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine savus domes priekšsēdētājas 
pienākumus beigs pildīt 2021.gada 30. jūnijā. Līdz 
ar to Rugāju novada domei ir pienākums līdz 2020. 
gada 30. jūnijam (ieskaitot), izmaksāt neizmaksāto 
amata atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto 
atvaļinājumu un papildatvaļinājumu. Rugāju 
novada dome nolēma kompensēt Rugāju novada 
domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei neizmantoto 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un neizmantoto 
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu.

Par izmaiņām Rugāju novada domes komisiju 
sastāvā

Rugāju novada dome nolēma:
1. ar 2021. gada 28.maiju izslēgt Guntaru Pipuru no 
Administratīvās komisijas, Rugāju novada domes 
Pastāvīgās iepirkumu komisijas, Rugāju novada 
lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības 
komisijas un Rugāju novada domes ētikas komisijas 
sastāva;
2. ar 2021. gada 31.maiju ievēlēt Loniju Melnaci 
Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu 
komisijas sastāvā par komisijas locekli; 
3. ar 2021. gada 31.maiju iecelt Dainu Tutiņu Rugāju 
novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas 
sastāvā par komisijas priekšsēdētāju. 

Par nekustamā īpašuma “Auzenes” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 10. 
maija elektroniskās izsoles protokolu Nr.19 un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Auzenes” ar kadastra numuru 3874 012 0419 - 
3,67 ha platībā, elektronisko izsoli. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Auzenes” elektroniskās izsoles rezultātus un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar I.Š.

Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas”  izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 10. 
maija elektroniskās izsoles protokolu Nr.19 un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Birztaliņas”  ar kadastra numuru 38640080226 – 
3,01 ha platībā, elektronisko izsoli. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Birztaliņas” elektroniskās izsoles rezultātus un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A. 
L.
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Par nekustamā īpašuma „Jaunegles” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome ar 2021. gada 29.aprīļa lēmumu 
Nr.113 “Par nekustamā īpašuma “Jaunegles” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunegles” ar 
kadastra numuru 3864 001 0085, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 
0193, kopējā platība – 1,53 ha, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā. Saskaņā ar Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā 
īpašuma “Jaunegles” nosacītā cena ir 3 570,00 
EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro 
un 00 centi).   Nekustamais īpašums “Jaunegles” 
ir starpgabals, kas robežojas ar četrām zemes 
vienībām: nekustamā īpašuma “Brūklenājs” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640010080; 
nekustamā īpašuma “Dalnieki” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640010129; nekustamā 
īpašuma “Šūniņas” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640010088; nekustamā īpašuma 
“Egļulejas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640010086. Uz starpgabala pirkšanu var pretendēt 
iepriekš minēto nekustamo īpašumu īpašnieki.
Rugāju novada dome nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu “Jaunegles” un apstiprināt pārdošanas cenu 
– 3 570,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit 
euro un 00 centi).  

Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome ar 2021. gada 29.aprīļa lēmumu 
Nr.115 “Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Saulrozītes” 
ar kadastra numuru 3864 006 0418, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
006 0418, kopējā platība – 3,62 ha, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.  Saskaņā ar 
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, 
nekustamā īpašuma “Saulrozītes”” nosacītā cena ir 4 
907,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti septiņi euro 
un 00 centi). Nekustamais īpašums “Saulrozītes” ir 
starpgabals, kas robežojas ar sešām zemes vienībām: 
nekustamā īpašuma “Upmaļu mājas” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640060095; 
nekustamā īpašuma “Klingas” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640060094; nekustamā 
īpašuma “Līgotņu mājas” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640060136; nekustamā īpašuma 
“Rozīši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640060015; nekustamā īpašuma “Egles” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640060016, 
nekustamā īpašuma “Mežrozītes” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640060113. Uz starpgabala 
pirkšanu var pretendēt iepriekš minēto nekustamo 
īpašumu īpašnieki.  Rugāju novada dome nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Saulrozītes” un 
apstiprināt pārdošanas cenu – 4 907,00 EUR (četri 
tūkstoši deviņi simti septiņi euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma “Lapmeži 2” 
atsavināšanu

 Rugāju novada dome ar 2020. gada 21.maija 
lēmumu Nr. 95 “Par nekustamā īpašuma “Lapmeži 
2” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lapmeži 2” ar 
kadastra numuru 3864 002 0305, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0305, kopējā platība – 2,87 ha, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā. Saskaņā ar Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā 
īpašuma “Lapmeži 2” nosacītā cena ir 12 660,00 
EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit euro 
un 00 centi).   Nekustamais īpašums “Lapmeži 2” ir 

starpgabals, kas robežojas ar divām zemes vienībām: 
nekustamā īpašuma “Lapmeži” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640020138; nekustamā 
īpašuma “Lizetiņas” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640020200. Uz starpgabala pirkšanu 
var pretendēt iepriekš minēto nekustamo īpašumu 
īpašnieks.  Rugāju novada dome nolēma atsavināt 
nekustamo īpašumu “Lapmeži 2” un apstiprināt 
pārdošanas cenu – 12 660,00 EUR (divpadsmit 
tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 00 centi).  

Par nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” 
atsavināšanu 

Rugāju novada dome ar 2021. gada 29. aprīļa lēmumu 
Nr.113 “Par nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazvilkanči” 
ar kadastra numuru 3864 009 0003, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
009 0291, kopējā platība – 0,31 ha, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Saskaņā ar 
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, 
nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” nosacītā cena 
ir 2633,00 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit 
trīs euro un 00 centi).   Nekustamais īpašums 
“Mazvilkanči ir starpgabals, kas robežojas ar trīs 
zemes vienībām: nekustamā īpašuma “V463” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640090208; 
nekustamā īpašuma “Vilkanči” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640090002; nekustamā 
īpašuma “Lielvilkanči” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640090164. Uz starpgabala pirkšanu 
var pretendēt iepriekš minēto nekustamo īpašumu 
īpašnieki. Rugāju novada dome nolēma atsavināt 
nekustamo īpašumu “Mazvilkanči” un apstiprināt 
pārdošanas cenu – 2633,00 EUR (divi tūkstoši seši 
simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi).  

Par nekustamā īpašuma “Dragūni” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome 2021. gada 29. aprīlī ar 
lēmumu Nr. 110 “Par nekustamā īpašuma “Dragūni” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dragūni” 
ar kadastra numuru 3864 004 0113 – 2,71 ha 
kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no viena 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0113 – 2,71 ha platībā. Saskaņā ar Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā 
īpašuma “Dragūni” nosacītā cena ir 3085,00 EUR 
(trīs tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 00 centi). 
Saskaņā ar Lazdukalna pagasta padomes 2007. 
gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 6 7. &, uz zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640040113 ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības A. D., kā arī uz 
zemes vienības ir reģistrēta būve, kas pieder A. D.  
Rugāju novada dome nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu “Dragūni” un apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Dragūni” nosacīto cenu 3085,00 EUR 
(trīs tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome ar 2021. gada 29.aprīļa lēmumu 
Nr.108 “Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Aizgravas” ar kadastra numuru 3864 008 0231, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0231, kopējā platība – 5,23 
ha, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma “Aizgravas” 
nosacītā cena ir 9 965,00 EUR (deviņi tūkstoši 

deviņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).  
Rugāju novada dome nolēma atsavināt atklātā 
izsolē nekustamo īpašumu “Aizgravas” un 
apstiprināt nekustamā īpašuma “Aizgravas” izsoles 
sākumcenu 9 965,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi 
simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome ar 2021. gada 29.aprīļa lēmumu 
Nr.109 “Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Birzainītes” ar kadastra numuru 3864 008 0227, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0227, kopējā platība – 4,21 
ha, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma “Birzainītes” 
nosacītā cena ir  9 085,00 EUR (deviņi tūkstoši 
astoņdesmit pieci euro un 00 centi).  
Rugāju novada dome nolēma atsavināt atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu “Birzainītes” un apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Birzainītes” izsoles sākumcenu 
9 085,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit pieci 
euro un 00 centi). 

Par  nekustamā īpašuma “Lapu leja” 
atsavināšanu
 
Rugāju novada dome ar 2021. gada 29.aprīļa 
lēmumu Nr.111 “Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lapu 
leja” ar kadastra numuru 3874 012 0548, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0469, kopējā platība – 0,1524 ha, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. Saskaņā 
ar Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
lēmumu, nekustamā īpašuma “Lapu leja” nosacītā 
cena ir 1 274,00 EUR (viens tūkstotis divi simti 
septiņdesmit četri euro un 00 centi). Rugāju novada 
dome nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Lapu leja” un apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Lapu leja” izsoles sākumcenu 1 274,00 
EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit četri 
euro un 00 centi).

Par zemes vienību nomas tiesību izsoli

Rugāju novada dome nolēma:
1. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 – 3,5 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā;
2. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201, 
1,0593 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā;
3. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224, 
5,9 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.

Par budžeta izpildes apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1.  apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2020.
gada budžeta izpildi. Pamatbudžeta ieņēmumi 4 
014 361 EUR, izdevumi 4 099 127 EUR, saņemtie 
aizņēmumi 433 072 EUR, aizņēmumu atmaksa 208 
834 EUR un naudas līdzekļu atlikums gada beigās 
329 886 EUR;
2. apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2020.gada 
pārskatu.
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Par publiskā pārskata apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju 
novada pašvaldības publisko pārskatu par 2020. 
gadu.

Par piedalīšanos projektā

Projekta „Radošās   domāšanas  un   mākslas  
laboratorija jauniešiem Ziemeļlatgalē” 
(“Empowering Creative Minds -  Junior Art 
Lab in Northen Latgale”) kopējais attiecināmais 

finansējums ir 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit 
tūkstoši eiro 00 centi), t.sk. Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% 
apmērā – 212500,00 EUR (divi simti divpadsmit 
tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) un Latvijas valsts 
budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 37500,00 
EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro 00 
centi). Projekta mērķis ir profesionālās laikmetīgās 
mākslas un kultūras produktu radīšana un auditorijas 
attīstības aktivitātes Ziemeļlatgalē. 
Rugāju novada dome nolēma: 
1. atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu 

„Radošās domāšanas un mākslas laboratorija 
jauniešiem Ziemeļlatgalē” (“Empowering Creative 
Minds -  Junior Art Lab in Northen Latgale”), par 
kopējo attiecināmo finansējumu 250 000,00 EUR;
2. iesniegt sagatavoto projektu Kultūras ministrijā, 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu 
instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas 
„Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras 
sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās 
mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un 
jauniešu auditorijai” pirmajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā. 

Rugāju novada dome izsludina 
atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli
nekustamos īpašumus
Nekustamo īpašumu “Lapu leja” ar kadastra numuru 3874 012 0548 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0469 – 0,1524 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 1 274,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:00.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. 
gada 28.jūnijam, plkst. 9:30 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% 
no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 127,40 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada 
domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304.

Nekustamo īpašumu “Aizgravas” ar kadastra numuru 3864 008 0231 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0231 – 5,23 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 9 965,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:20.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. gada
28.jūnijam, plkst. 9:50 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% 
no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 996,50 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada 
domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304.

Nekustamo īpašumu “Birzainītes” ar kadastra numuru 3864 008 0227 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 008 0227 – 4,21 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 9 085,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada 
domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:40.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. gada
28.jūnijam, plkst. 10:10 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% 
no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 908,50 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada 
domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304.

Tiek izsludinātas Rugāju 
novada domes tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību 
nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 
– Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 3,5 ha platībā, lauksaimniecības 
zemes ar kadastra apzīmējumu 38640080201 – Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā – 1,0593 ha platībā un lauksaimniecības zemes ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0224  – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 5,9 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 
3864 007 0316 – iznomājamā platība 3,5ha.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 9:50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst., 10:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 196,00 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 3,5 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 par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0201 – iznomājamā platība 1,0593 ha.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē 
par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201 var iesniegt 
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 10:10. Nomas 
tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst., 10:20. Nomas tiesību izsoles 
sākumcena ir 56 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 59,32 EUR bez PVN, par visu 
iznomājamo zemes gabala platību 1,0593 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 par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0224 – iznomājamā platība 5,9 ha.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 8.jūnijam plkst. 10:30. 
Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 8.jūnijā plkst., 10:40. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 56 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 330,40 EUR bez PVN, par 
visu iznomājamo zemes gabala platību 5,9 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.  
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.
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Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Sanita Galkina
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietas 
izpildītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2021.
gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajām personām ar I. grupas 

invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
1044,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 1202,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 2167,14
Bēru pabalsti – EUR 300,00
Ēdināšana skolā – EUR 671,97
GMI – EUR 137,70
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 25,00
Pabalsts jubilejās - EUR 120,00
Pabalsts donoriem - EUR 99,00
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2021.gadam – EUR 74831,00
Izlietotie līdzekļi aprīlī – EUR 5911,81
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma - EUR 19739,95

Trūcīgas personas statuss spēkā – 180 personām
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 24 
personām

Piešķirts:
GMI pabalsts - 4 personām;
Dzimšanas pabalsts - 1personai;
Ārstēšanās pabalsts – 38 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 12 
personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 7 personām;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 4 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 3 personām;
Pabalsts jubilejās - 4 personām;
Pabalsts donoriem - 33 personām;
Sociālas aprūpes pakalpojums SAC ”Rugāji”- 1 
personai;
„Aprūpe mājas” pakalpojums piešķirts - 2 
personām;
Gultas vieta dzīvoklī Liepu ielā 6-18 Skujetniekos 
-  piešķirts-1 personai.

Pašvaldību vēlēšanas 2021.gada 5. jūnijā
• Katrs vēlētājs varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību.
• Vēlēšanu apgabals - Balvu novads (Balvu novads, Viļakas novads, Rugāju novads, Baltinavas novads).
• Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
• Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš - 31.maijā, 3.jūnijā un 4.jūnijā. 

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKI:

31.MAIJĀ PLKST. 16.00-20.00 1.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
iesniegumu pieņemšana par vēlētāja balsošanu atrašanās vietā

1.JŪNIJĀ PLKST. 9.00-13.00 tikai iesniegumu pieņemšana par  vēlētāja balsošanu atrašanās vietā, iepriekšējā balsošana nenotiek! 
2.JŪNIJĀ PLKST.16.00-20.00 tikai iesniegumu pieņemšana par vēlētāja balsošanu atrašanās vietā, iepriekšējā balsošana nenotiek!
3.JŪNIJĀ PLKST. 9.00-16.00 2.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA

iesniegumu pieņemšana par  vēlētāja balsošanu atrašanās vietā
4.JŪNIJĀ PLKST.13.00-20.00 3.IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA

iesniegumu pieņemšana vēlētāja par balsošanu  atrašanās vietā
5.JŪNIJĀ PLKST. 7.00-20.00 VISPĀRĒJĀ VĒLĒŠANU DIENA

iesniegumu pieņemšana ( līdz plkst.12.00) par vēlētāja balsošanu atrašanās vietā

BALSOŠANA VĒLĒTĀJA ATRAŠĀNĀS VIETĀ 

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, 
var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.
! Lai balsotu atrašanās vietā, vēlētājam jāatrodas tā vēlēšanu apgabala 
teritorijā, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī:
- vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19,
- slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāji un 
balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā.
- aizdomās turētās, apsūdzētās un tiesājamās personas, kurām kā drošības 
līdzeklis piemērots apcietinājums, ja atrodas apcietinājumā sava vēlēšanu 
apgabala teritorijā. (Vēlētājam, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, iesniegums 
jāiesniedz Ieslodzījumu vietas administrācijai ne vēlāk kā trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas).

Kā pieteikties?
1. Jāuzraksta iesniegums.
2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00, iesniegums jānogādā 

vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
•Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona.
•Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.
3. Iesnieguma var nosūtīt arī sava vēlēšanu apgabala pašvaldības vēlēšanu 
komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt 
parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā,  iesniegumā jānorāda:
1.vārds, uzvārds;
2.personas kods;
3.iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
4.precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
5.telefona numuru;
6.ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir;
7.vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar 
Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
8.iesniegums jāparaksta.

Vēlētāja vārdā iesniegumu drīkst aizpildīt arī vēlētāja uzticības persona.

APVIENOTĀ BALVU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠĀNĀS VIETAS

Vēlēšanu 
iecirkņa 
numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums Vēlēšanu iecirkņa adrese Tālrunis uzziņām līdz 
vēlēšanu dienai

Tālrunis uzziņām 
vēlēšanu dienā

318 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26562763; 28352399 26562763; 28352399
319 Balvu sākumskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501 26327162; 29488653 26327162; 29488653
320 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā 

vidusskola
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501 29444707; 22194194; 

28316211
29444707; 22194194; 
28316211

321 Viļakas novada dome Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 29495737; 26425086 29495737; 26425086
322 Baltinavas novada dome Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 

LV-4594
26323427; 27849954 26323427; 27849954

323 Balvu pagasta kultūras un sporta centrs “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu 
novads, LV-4561

26123227; 26828588 26123227; 26828588
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1. Jānis Trupovnieks
2. Pēteris Kalniņš
3. Sandra Kindzule

4. Andris Slišāns
5. Eduards Stalidzāns
6. Andris Bačuks

7. Ieva Leišavniece
8. Nauris Pomers
9. Gita Čubare

10. Arvīds Raciborskis
11. Aleksandrs 
Tihomirovs

12. Ilmārs Štāls
13. Guntars Ākuls
14. Antons Pužulis

15. Rēvalds Šakins
16. Artūrs Luksts
17. Rolands Keišs

1. Tālis Korlašs
2. Leonids Cvetkovs
3. Sintija Velme

4. Ilze Brokāne
5. Anita Kairiša
6. Indra Ķerģe-Karika

7. Lauris Ikstens
8. Aigars Noviks
9. Ritvars Bukšs

10. Ilona Seņka
11. Lilita Vancāne
12. Jānis Pauliņš

13. Oļegs Sovetovs
14. Viktorija Baikova
15. Ieva Puķīte

16. Jeļena Knope
17. Alise Kauškale
18. Linda Lapse

1. Sergejs Maksimovs
2. Ināra Ņikuļina
3. Imants Slišāns

4. Iveta Arelkeviča
5. Jānis Zakarīts
6. Eva Smirnova

7. Anita Kokoreviča
8. Raimonds Celmiņš
9. Jānis Vancāns

10. Ruta Cibule
11. Sarmīte Šaicāne
12. Oskars Klija

13. Līna Barovska
14. Arnis Voika
15. Marija Duļbinska

16. Māris Voicišs
17. Irina Kovšova
18. Andris Mežals

1. Jānis Garbovskis 2. Anna Lūzeniece 3. Andrejs Ikstens 4. Larisa Berne 5. Jānis Delveris 6. Lonija Čudare

1. Aigars Pušpurs
2. Sandra Kapteine
3. Sarmīte Tabore
4. Egons Salmanis

5. Vilnis Dzenis
6. Ināra Sokirka
7. Līga Kozlovska
8. Jānis Jauntēvs

9. Agris Veismanis
10. Antra Keiša
11. Agris Kalnējs
12. Larisa Krištopanova

13. Uldis Kindzulis
14. Kaspars Romanovs
15. Sandra Ločmele
16. Lija Bukovska

17. Juris Prancāns
18. Jana Komane

1. Aldis Bukšs
2. Jānis Auziņš
3. Rudīte Krūmiņa
4. Aigars Bukšs

5. Anita Strapcāne
6. Alvis Circens
7. Zane Ozoliņa
8. Andis Kašs

9. Normunds Orlovs
10. Raimonds Zalužinskis
11. Jolanta Sauleviča-
Logina

12. Māris Verjanovs
13. Žanete Mārtuža
14. Sarmīte Keisele
15. Jānis Melderis

16. Sintija Balode
17. Guntis Pauliņš
18. Sandis Puks

1. Aija Mežale
2. Inese Prava
3. Sarmīte Pērkone

4. Marija Skaba
5. Līga Pennere
6. Ingus Zaharāns

7. Daiga Lukjanova
8. Aivars Tūcis
9. Solveta Logina

10. Kaspars Duļevskis
11. Jānis Igaunis
12. Iluta Buglova

13. Jānis Kuļšs
14. Eva Leone
15. Maruta Brokāne

16. Aija Ikstena
17. Anita Grāmatiņa
18. Jāzeps Jermacāns

1. Gints Grīslis
2. Ivans Baranovs
3. Artjoms Kokorevičs
4. Svetlana Pavlovska

5. Oļegs Kesks
6. Jānis Dimitrijevs
7. Jānis Morozovs
8. Tatjana Aleksejeva

9. Vladimirs Serebreņickis
10. Jurijs Kolosovs
11. Vladislavs Kalackis
12. Svetlana Aleksejeva

13. Kristīne Terentjeva
14. Alla Duļko
15. Žanna Ivanova
16. Jevgenija Voroņina

17. Ņina Abramova
18. Taisija Smirnova

1. Maruta Castrova
2. Raimonds Zelčs
3. Inese Paidere
4. Andris Zelčs
5. Ritvars Dičevs

6. Arnita Gaiduka
7. Lauris Baranovskis
8. Andrejs Stepāns
9. Inta Ozola
10. Kristofers Tjunītis

11. Ivars Saide
12. Agris Petrovs
13. Aiga Keisele
14. Selva Lielbārde
15. Jūlija Iļjina

16. Juris Kairišs
17. Skaidrīte Veina
18. Ēriks Ločmelis

324 Bērzkalnes pagasta pārvalde Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-
4590

22177306; 27480605 22177306; 27480605

325 Bērzpils pagasta Saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-
4576

29378857; 26601738 29378857; 26601738

326 Briežuciema pagasta Tautas nams “Gaismas” , Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-
4595

26147537; 26259366 26147537; 26259366

327 Krišjāņu Tautas nams Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-
4574

26372319; 26356705 26372319; 26356705

328 Kubulu pagasta pārvalde Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566 26702134; 29214329; 
29172470; 26186364

26702134; 29214329; 
29172470; 26186364

329 Kupravas pagasta pārvalde Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-
4582

29439411; 26255821 29439411; 26255821

330 Lazdukalna Saietu nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, 
LV-4577

26358002; 28684864; 
26302326

26358002; 28684864; 
26302326

331 Lazdulejas pagasta pārvalde “Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, 
LV-4592

26067147; 28674636 26067147; 28674636

332 Medņevas Tautas nams Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-
4583

27855995; 28376338 27855995; 28376338

333 Rugāju novada dome Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570

27818471; 28725745 27818471; 28725745

334 Susāju pagasta pārvalde Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 28651343; 26327175 28651343; 26327175
335 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs 

“Rekova”
Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587 26459114; 28681835 26459114; 28681835

336 Tilžas pagasta Kultūras nams Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 26518320; 28398887 26518320; 28398887
337 Vectilžas pagasta pārvalde Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572 28493298; 26668119 26475217; 26668119
338 Borisovas Tautas nams “Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-

4585
26383909; 22432227 26383909; 22432227

339 Vīksnas pagasta pārvalde “Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580 26412983; 29231618 26412983; 29231618
340 Žīguru kultūras nams Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas novads, LV-4584 29150848; 26382859 29150848; 26382859

1. LATVIJAS ZAļĀ PARTIJA

2. “LATVIJAS ATTīSTīBAI”

3. LATGALES PARTIJA

4. POLITISKĀ PARTIJA  “KPV LV”

5. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENīBA”

6. JAUNĀ KONSERVATīVĀ PARTIJA

7.NACIONĀLĀ APVIENīBA “VISU LATVIJAI!”- ”TĒVZEMEI UN BRīVīBAI/LNNK”

8. “SASKAŅA”  SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA

9.JAUNĀ VIENOTīBA
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Informē pašvaldība
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Par valsts vietējās nozīmes autoceļu 
Lukstiņi – Teteri 

Rugāju novada dome ir saņēmusi uzņēmēju un 
zemnieku saimniecību īpašnieku iesniegumu, ar 
lūgumu - izvērtēt valsts ceļa posma Lukstiņi-
Strazdiņi  pārņemšanu pašvaldības īpašumā 
un veikt tā seguma sakārtošanu, jo ceļš ir sliktā 
stāvoklī.  
         Rugāju novada dome  vienmēr, sniedzot 
priekšlikumus Satiksmes ministrijai vai VAS 
“Latvijas valsts ceļi” par prioritārajiem valsts 
autoceļiem, ir norādījusi par  ceļa V 484 Lukstiņi 
– Teteri slikto stāvokli un nepieciešamību būtiski 
uzlabot segumu. Arī 2020.gada novembrī, kad 
pašvaldības aicināja iesniegt prioritāri sakārtojamos 
ceļu sarakstus teritoriālās reformas kontekstā, 
Latvijas valsts ceļi, neskatoties uz ceļa slikto 
stāvokli šo ceļu neiekļāva programmā, bet tika 
iekļauts  autoceļa Rēzekne-Gulbene   melnā seguma 
atjaunošana, kurš tika uzklāts salīdzinoši nesen.    
            Iepriekš Satiksmes ministrija ir informējusi 
pašvaldības, ka tiek gatavota programma, kur  
paredzēts, ka  konkrēti valsts vietējās nozīmes 
ceļi tiek nodoti pašvaldībām, tikai bija neskaidrs 
jautājums par finansējuma apmēra nodošanu šo ceļu  
ikdienas uzturēšanai, līdz ar to šī procesa tālāka 
virzība nav notikusi. Ceļš Balvi - Teteri - Upatnieki, 
kas skar Strazdiņus, nododamo ceļu sarakstā nebija 
iekļauts. 
      Valsts vietējie autoceļi, atbilstoši likuma 
“Par autoceļiem” trešā panta 3.daļā noteiktajai 
definīcijai, novada administratīvos centrus savieno 
ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, 
kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem 
valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu 
administratīvos centrus.
             Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informatīvo 
ziņojumu “Par valsts autoceļu attīstību no 2020. 
līdz 2040. gadam”, kopējais valsts vietējo autoceļu 
garums ir 12 880 km, no kuriem 3026,8 km ir ar 
melno segumu un 9832,2 km ar grants segumu. Ja 
skatās datus, tad 91 % ir ļoti sliktā un sliktā stāvoklī.
        Ziņojumā uzsvērts, ka, lai risinātu un uzlabotu 
vietējās sasniedzamības jautājumus, valsts vietējo 
autoceļu tīkls jāveido tāds, lai pa tiem no pagastu 
centriem tiktu nodrošināta vietējā mobilitāte un 
piekļuve administratīvajiem centriem.
      Balstoties uz uzņēmēju saņemto iesniegumu 
Rugāju novada dome ir nosūtījusi informāciju 
Satiksmes ministrijai un VAS “Latvijas valsts ceļi”, 
lai noskaidrotu tālāko procesu virzību attiecībā uz 
valsts vietējās nozīmes ceļu sakārtošanu vai arī 
nodošanu pašvaldībai. 

Piebraucamo ceļu sakārtošana 

Maija mēnesī Skujetnieku ciema iedzīvotājiem 
jāpacieš neērtības, notiek darbu veikšana  
ciemā, jo tiek asfaltēti piebraucamie ceļi visām 
trim daudzdzīvokļu mājām.  Līguma ietvaros 
paredzēti šādi darbi – pie caurtekām novadgrāvju 
tīrīšana, caurteku pārbūve, grunts izņemšana, 
šķembu pamatnes virskārtas izveide un karstā 
asfalta virskārtas uzklāšana.
    Līgums ir noslēgts ar iepirkumā uzvarējošo 
pretendentu, tas ir SIA “CBB” (juridiskā adrese 
Tvaika iela 2a, Jēkabpils).
           Darbu izmaksas  39 651,78 euro (bez pievienotā 
vērtības nodokļa 21 %). 
            Plānots, ka arī Lieparos, tiks veikta piebraucamā 
ceļa daudzdzīvokļu mājām uzlabošana ar šķembu 
segumu. 

Gājēju ietves izbūve Skolas ielā Rugājos

Ir noslēgts līgums par gājēju ietves izbūvi  Skolas 
ielā Rugājos, tikai šobrīd tiek nogaidīts, kad 
būs atbilstoši laikapstākļi, nebūs tik intensīvas 
lietavas, lai uzsāktu darbus. Paredzēts, ka ietvi 
izveidos posmā no stāvvietas, aiz pašvaldības 
ēkas Kurmenes ielā 36, līdz skolas ēkas Liepu 
ielā 4 teritorijai, kā arī sakārtos lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu.   Ietves izveidei tiks 
izmantots demontētais bruģakmenis no ietves 
Kurmenes ielā.
           Arī Rugāju novada vidusskolas akreditācijas 
procesā komisija norādīja uz skolēnu drošības 
uzlabošanu, jo ejot no skolēnu autobusa ir jāšķērso 
valsts ceļš, kur nav gājēju pāreja. Ņemot vērā ceļa 
specifiku, ka gājēju pāreju nevar izveidot, tad viens 
no risinājumiem ir šīs ietves izveide, lai nokļūtu 
skolas ēkās, kur mazāk intensīva satiksme.  
           Darbu izmaksas 13 316 euro (bez pievienotā 
vērtības nodokļa 21 %).  Darbus veiks SIA “Rufs” 
Brīvības iela 97D, Svelberģis, Beļavas pag., 
Gulbenes novads).

Pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbi

Saskaņā ar  Saimnieciskās nodaļas  
priekšlikumiem par konkrētu pašvaldības 
autoceļu seguma uzlabošanu, maija mēnesī 
notiek grants vešana un seguma uzlabošana. 
Grants tiek vesta no pašvaldības karjera 
“Grantskalniņi”, kas pagājušā gada rudenī tika 
atbilstoši sagatavota -  izsmelta un sadrupināta.
      Arī šobrīd karjerā notiek grants izsmelšanas 
darbi, lai varētu atbilstoši to sagatavot -sadrupināt 
un uzklāt ceļu segumos.
       Iepriekšējā pašvaldības avīzē  “Kurmenītē“ 
tika minēti ceļa posmi, kuros tiks veikta apauguma 
(krūmāju) pļaušana, kas arī ir jau izdarīts.

Pašvaldības autoceļa Rugāji – Tikaiņi 
projekta iesniegšana

Apstiprinot Rugāju novada pašvaldības 2021.
gada budžetu, domes deputāti nolēma, ka viens 
no prioritārajiem investīciju projektiem  ir 
projekts “Pašvaldības autoceļa Rugāji -Tikaiņi 
seguma uzlabošana”.   Uzreiz, kā bija labvēlīgi 
laikapstākļi, tika uzsākta ceļa tehniskā projekta 
izstrāde un tieši topogrāfijas veikšana, lai 
aprēķinātu  pārbūves procesā nepieciešamos 
resursus.
          Un tieši arī  13.aprīlī tika apstiprināti Ministru 
kabineta noteikumi “Augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas 
un finansējuma piešķiršanas kārtība”, dodot 
pašvaldībām mēnesi laika projektu iesniegšanai 
Covid-19 infekcijas radīto seku mazināšanai 

reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās 
reformas mērķu sasniegšanai un pretendēt uz valsts 
līdzfinansējuma saņemšanu.
        Pašvaldības sagatavotais projekta pieteikums 
tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās 
aizsardzības ministrijā 14.maijā un šobrīd notiek 
izvērtēšanas process. 

Uzstādītas videonovērošanas kameras

Rugāju novada ciemā – centrā, parkā, atpūtas 
vietā pie ūdenskrātuves, Benislavā – pie dienas 
aprūpes centra ir uzstādītas videokameras.                 
             Aicinām iedzīvotājus atvestos vai atnestos 
atkritumus izvietot pašiem dalīto atkritumu 
konteineros  nevis atstāt maisos un kastēs pie 
konteineriem, kā  arī neatstāt pie dalīto atkritumu 
konteineriem  sadzīves atkritumu maisiņus. Par 
sadzīves atkritumu izvešanu katram pašam ir 
jānoslēdz līgums. Neievērojot šo kārtību, var nākties 
nākt vēlreiz un veikt atkritumu šķirošanu vai arī 
tikt administratīvi sodītam par atkritumu neatļautu 
izmešanu. Paskatoties videokameru ierakstus, var 
noskaidrot kurš ir atstājis atkritumus, apzināti bojā 
atpūtas vietu pie ūdenskrātuves un atstāj nekārtības 
parkā.

Valsts drošības dienesta paziņojums par 
pašvaldību vēlēšanu norisi

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, Valsts drošības 
dienests (VDD) veic nepieciešamos pasākumus, lai 
savlaicīgi identificētu un novērstu mēģinājumus 
nelikumīgi ietekmēt vēlēšanu norisi vai to 
rezultātus.
       VDD atgādina, ka par apzinātu prettiesisku 
kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības 
vēlēt deputātus vai tikt ievēlētai, ir paredzēta 
kriminālatbildība. Par nelikumīgu atzīstama rīcība, 
ja kavēšana brīvi realizēt tiesības vēlēt notikusi, 
lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu 
vai citā prettiesiskā veidā. Tāpat Krimināllikumā 
ir noteikta atbildība par apzināti nepareizu balsu 
saskaitīšanu, kā arī par apzinātu aizklātas balsošanas 
pārkāpšanu.
          VDD aicina iedzīvotājus sniegt informāciju 
par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt, piesolīti 
citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsi vai 
citā veidā ietekmēta brīva izvēle. Tāpat VDD 
aicina darīt zināmu, ja jūsu rīcībā ir informācija 
par apzināti nepareizu balsu skaitīšanu par labu 
kādai partijai vai deputāta kandidātam vai aizklātas 
balsošanas pārkāpšanu. Aicinām sniegt pēc iespējas 
precīzākas notikušā detaļas un, ja tas iespējams, 
fiksēt iespējamo pārkāpumu foto, video vai audio 
formātā. Ar VDD iespējams sazināties, zvanot uz 
tālruņa numuru 67208964 vai rakstot uz dd@vdd.
gov.lv (jebkurā diennakts laikā). VDD garantē 
informācijas sniedzēja konfidencialitāti.
            Savukārt Valsts policija (VP) un Pašvaldības 
policija vēlēšanu laikā uzraudzīs, vai pilsētvidē 
nenotiek neatļauta aģitācija. Ja vēlēšanu dienā vai 
dienu pirms vēlēšanām, kad aģitācija ir aizliegta, 
konstatējat kādas politiskās partijas, politisko partiju 
apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšanu pie 
iecirkņa, skrejlapu dalīšanu vai aģitācijas plakātus, 
aicinām vērsties VP (tālr.: 110) vai konkrētās 
apdzīvotās vietas Pašvaldības policijā. Tāpat aicinām 
VP vai Pašvaldības policijai ziņot par sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos vai to 
tuvumā.
        Aizdomu gadījumā par apmaksātu slēpto 
aģitāciju vai administratīvo resursu izmantošanu 
priekšvēlēšanu aģitācijā aicinām vērsties Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojā (tālr.: 80002070 
vai mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”).

 “Valsts vietējo autoceļu ar melno segumu 
stāvoklis 2020.gadā”

km %
ļoti labā, labā  1 191,5  39,40%
Apmierinošā  760,4  25,10%
ļoti sliktā, sliktā  1 074,9  35,50%

Kopā: 3 026,8

 “Valsts vietējo autoceļu ar grants segumu 
stāvoklis 2020.gadā”

km %
ļoti labā, labā  647,2  6,60%
Apmierinošā  3724,4  37,90%
ļoti sliktā, sliktā  5 460,4  55,50%

Kopā:  9 832,2
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Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā

Rugāju novada vidusskolā 2020./2021. 
mācību gadā tika īstenotas vairākas 
kultūrizglītības programmas 
“Latvijas skolas soma” aktivitātes, 
sniedzot skolēniem iespēju iepazīt 
Latviju mākslas un kultūras norisēs, 
tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma 
attīstības un saglabāšanas liecības, 
Latvijas kultūrainavu, kultūras 
vērtības un laikmetīgās izpausmes, 
vēsturisko mantojumu un radošās 
industrijas, kas saistītas ar mācību un 
audzināšanas darba saturu. 
      Ventspils muzeja Piejūras brīvdabas 
muzejs 4. un 5.klasei vadīja nodarbību 
“Ceļā uz Lieldienām”, sniedzot ieskatu 
seno latviešu svētku svinēšanas 
tradīcijās. 
           Ļoti cieša  sadarbība šajā mācību 
gadā notikusi ar Balvu novada muzeju, 
kas piedāvāja trīs aktivitātes. 11. un 
12.klase piedalījās Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai 
veltītā nodarbībā ar represēto Āriju 
Tihomirovu. Pirmais iespaids skolēniem 
pēc diskusijas bija klusums, tā paužot 
cieņu pret tiem cilvēkiem, kas tika 
izsūtīti. Skolēni secināja, ka mūsdienās 
ir salīdzinoši viegli dzīves apstākļi, 
kurus cilvēki nenovērtē. 
       Balvu novada muzejs aprīļa – joku 
mēneša, noslēgumā piedāvāja nodarbību 
ar karikatūristi Gaļinu Gruziņu, kura 1.-3.
klasei mācīja zīmēt ģīmīšus. Skolēni ar 
aizrautību piedalījās nodarbībā un radīja 
savus neatkārtojamos meistardarbus.
         Savukārt 5.-12.klases skolēniem, 
atzīmējot Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošas dienu, tika 
piedāvāta iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas par Latviju izzinošā un 
izklaidējošā Balvu novada muzeja 
veidotā kahoot spēlē “Nopietnie un 
nenopietnie jautājumi par Latviju”. 
Skolēni atzina, ka spēle bijusi azartiska 
un aizraujoša, tā radījusi īstu emociju 
vētru.
      11.klase  attālināti  vēroja  Latvijas  
Nacionālā teātra izrādi “Indrāni”, 
ieklausoties vecākās paaudzes sapņos, 
cerībās, sāpēs. Vienlaikus šis iestudējums 
ļāva ieraudzīt labākos Nacionālā teātra 
aktierus un padomāt, kāpēc šī ir viena no 
visu laiku labākajām latviešu lugām. 
          Arī 8. un 12.klasei bija iespēja 
izbaudīt teātra atmosfēru. Skolēni 
Liepājas teātra mācībizrādē “Kā top 
teātris?” izzināja, ka teātris ir kas vairāk 
par aktieri, kurš no galvas iemācījies 
lugas tekstu. Teātris ir vienots organisms, 
kurā katras profesijas pārstāvis – sākot 
no skatuves tehniskajiem darbiniekiem, 
grāmatvežiem, butaforiem un beidzot ar 
direktoru, ir neatņemama sastāvdaļa, lai 
teātra brīnums un izrāde varētu tapt un 
nonākt skatītāju rokās. 
          Programmas ietvaros 9. un 11.klase 
piedalījās mākslinieces Līgas Spundes 

nodarbībā ‘’Laikmetīgās mākslas 
vēstījums’’, gūstot ieskatu mūsdienu 
mākslas pasaulē un uzzinot, kā ideja 
pārtop mākslas darbā. Māksliniece 
dalījās arī ar savu dzīvesstāstu, rosinot 
būt drosmīgiem un sekot saviem 
sapņiem.
           Izzinošas  un  muzikālas 
koncertlekcijas piedāvāja SIA „Dzīvā 
skaņa”, ko pārstāv Mikus Abaroniņš, 
viņš arī profesionāls mūziķis, kas 
darbojas grupā „Framest”. 6.klasei 
bija iespēja vērot koncertlekciju „Kino 
mūzikas vēsture”, piedzīvojot spilgtākos 
momentus no mēmā kino un pirmajām 
krāsainajām fi lmām līdz mūsdienu 
kino tehnoloģijām. Koncertlekcijā 
tika izpildīta mūzika no dažādu žanru 
kino fi lmām: zinātniskās fantāzijas, 
piedzīvojumu fi lmām, drāmām un 
multfi lmām. Īpaša uzmanība veltīta 
Latvijas kino mūzikas šedevriem. 
7.klase piedzīvoja īstu „Sprādzienu 
mūzikā”, vērojot mūzikas attīstību no 
1920. līdz 2020. gadam: džeza, blūza ēra, 
svinga laiks, revolucionārie rock’n’roll 
gadi, hipiju plūsma, disko spožums, 
astoņdesmitie, 90. gadu popkultūra un 
mūsdienas. Savukārt 10.klase vēroja 
koncertlekciju „Atmodas dziesmas. 
Dziesmotā revolūcija.”- muzikālu 
stāstu par Latvijas nesenās vēstures 
notikumiem – Trešo atmodu, Dziesmoto 
revolūciju un Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, par mūsu nācijas garu, 
spēku un vienotību. Pasākumā varēja 
nolasīt iedvesmojošu stāstu par mazas 
tautas uzvaru vēstures griežos, par 
drosmi stāties pretī liktenim, un par 
to, kā dziesma vieno un dod spēku 
nepadoties.
        Mērķtiecību, brīvības alkas, 
neatlaidību, drosmi 8.-12.klase 
varēja vērot dokumentālajā fi lmā 
„Neiespējamais ir iespējams”. Pēc 
fi lmas noskatīšanās skolēniem bija 
iespēja par šīm vērtībām diskutēt ar 
fi lmas galveno varoni – Raimondu 
Dombrovski, un fi lmas režisoru Arni 
Asperu, kā arī izzināt režisora profesijas 
nianses. Raimonds Dombrovskis sniedza 
vērtīgas atziņas par uzdrīkstēšanos, par 
sava ceļa meklēšanu dzīvē.
         Mācību gada izskaņā 1.-4.klases 
skolēni tika ielūgti uz Latvijas Nacionālā 
teātra izrādi „Sarkangalvīte un vilks”, 
kur vēroja Sarkangalvītes aizraujošo 
ceļojumu cauri mežam, iepazīstot Meža 
parlamentu - Zaķi, Tītaru, Odu, Bebru 
un Ķirzaku, kas Sarkangalvīti mudina 
rīkoties pēc pašu izdomātiem likumiem, 
tā sargājoties no Vilka. Tomēr, lai kādi 
būtu Meža likumi, Vilku interesē tikai 
viens vienīgs – ēšanas likums. Ko nu? 
Klausīt Sirdij un nezaudēt modrību.
             Lai gan šajā mācību gadā nevarējām 
baudīt kultūras pasākumus klātienē, 
tomēr ir gandarījums par realizētajām 
programmas “Latvijas Skolas soma” 
aktivitātēm un iespēju katram skolēnam 
piedalīties pat vairākās izglītojošās 
nodarbībās.

“Latvijas skolas soma” 
aktivitātes

Rugājos 
izveido 
skaņu 
aktivitātes 
sienu
Sanita Anckina
Rugāju novada vidusskolas 
pirmsskolas skolotāja

Ja  braucot caur Rugājiem 
dzirdēsiet - kaut kur skan, grab, 
klabina un grabina, tad ziniet, 
bērni muzicē! 
   Rugāju novada vidusskolas 
pirmsskolā, jau 7 gadus darbojas 
interešu izglītības pulciņš’’ Katrs 
bērns mūziķis’’, kur šogad ir divas 
bērnu grupas. Lai vienkāršāk un 
saprotamāk,  tās tika nodēvētas 
- “mazie instrumenti” un ‘’lielie 
instrumenti’’.   Nodarbībās bērni 
aktīvi darbojas dziedot, improvizējot 
ar kustībām, dejojot, iet muzikālās 
rotaļās, inscenē muzikālas pasakas   
un  ‘’sajūtas,  kā patiesi īsts mūziķis’’.  
      Darbojoties ar bērniem, esmu 
ievērojusi, ka bērniem patiesu prieku 
un interesi dod iespēja radīt skaņas 
ar vienkāršiem, ikdienā pieejamiem 
sadzīves priekšmetiem, dabas 

materiāliem un skaņu rīkiem. Bērni 
ļoti labprāt eksperimentē ar šīm 
skaņām, brīvi un droši improvizē ar 
un bez mūzikas pavadījuma.  Un kur 
nu vēl prieks par darbošanos kopā un  
muzicēšanu grupa!
     Diemžēl covid situācijas dēļ, 
interešu izglītība ilgāku laiku varēja 
notikt tikai attālināti – bērniem tika 
piedāvātas video nodarbības un man 
patiess prieks, ka daudzi bērni kopā 
ar vecākiem šo neierasto veidu arī 
izmantoja, sniedzot atgriezenisko 
saiti – atsūtot video ar savu 
muzicēšanu.  Kopš ir atļauts interešu 
izglītībai darboties klātienē pa 10 
cilvēki ārā,  radās nepieciešamība 
pēc āra instrumentu, jeb muzicēšanas 
klases.   Radās ideja par skaņu 
aktivitātes sienu. Pateicoties super 
atsaucīgiem vecākiem un aktīviem 
bērniem, šo ideju izdevās realizēt 
“viens un divi”. Bērni jau iepriekš 
nodarbībās bija  izmēģinājuši paši 
gatavot skaņu rīkus no dažādiem 
pieejamiem materiāliem – bungas, 
šeikerus, zvārguļus, utt… Un 
tādēļ sameklēt nepieciešamos 
instrumentus skaņu sienai, nemaz 
nebija tik grūti.  
             Instrumentu pulciņa bērnu 
vecāki Sandis Kašs, Santa Everte, 
Kristaps Zušs, Vita Zuša, Santa 
Grāmatiņa un Guntis Anckins kopā 
ar bērniem, aktīvi darbojoties, dažās 
stundās uzmeistaroja interesantu, 
krāsainu, skanīgu aktivitātes sienu, 
kura tika izvietota pirmsskolas 
laukumiņa nojumē.
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“Ģimenes 
un muzeju 
dienā” 
Rugājos 
meklēja 
apslēptos 
dārgumus
Gunta Grigāne
Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja

Vai zinājāt, ka 15. maijs ir 
Starptautiskā ģimenes diena? 
Iespējams, kāds teiks, ka atceres un 
svinamo dienu skaits pēdējos gados 
audzis kā sēnes pēc lietus, tomēr 

daudziem tas var būt labs iemesls 
pateikt paldies un sacīt labus vārdus 
saviem vistuvākajiem cilvēkiem.
         Ģimenes diena kā oficiāli svētki 
Latvijā tiek svinēti salīdzinoši nesen 
– kopš 2008. gada. Ik gadu šo dienu 
atzīmē 15. maijā, godinot ģimeni un 
aicinot iedzīvotājus domāt par tās 
lielo nozīmi. Šajā dienā varam vairāk 
laika un uzmanības veltīt vecākiem, 
brāļiem, māsām un bērniem – saviem 
ģimenes locekļiem. Starptautiskajā 
ģimenes dienā visus aicina rūpēties 
par ģimenes vērtībām, novērtēt to 
nozīmi, saglabāt ģimenes tradīcijas.
Apvienoto Nāciju Organizācija sāka 
atzīmēt Starptautisko ģimenes dienu 
jau pirms 20 gadiem. Ik gadu maija 
vidū iedzīvotāji tiek aicināti apzināties, 
ka ģimene ir nozīmīga vērtība mūsu 
ikdienā, un mūsu tuvajiem dažkārt 
ir nepieciešama uzmanība. Pastāv 
uzskats, ka ģimene ir maza valsts. 
Kāda šī valsts ir Rugāju novada 
iedzīvotājiem?
          Jau  vairākus gadus visā Latvijā 
atzīmē Ģimenes dienu, kad īpaši tiek 
domāts par ģimenes lomu cilvēka 
dzīvē. Šajā dienā notiek daudz un 

dažādu aktivitāšu, kurās ar prieku 
piedalās visa ģimene, kopīgi pavadot 
laiku.
           Lai  šajos svētkos ģimenes 
varētu kopā pavadīt laiku, mēs, Rugāju 
novada kultūras darbinieki, aicinājām 
15.maijā – Ģimeņu un muzeju dienā 
apmeklēt mūsu organizēto pasākumu 
“Meklē apslēptos dārgumus Rugāju 
ciemā”. Šim pasākumam kopā 
pieteicās astoņas ģimenes – mūsu 
novadnieki un viesi. Daba mūs 
sākotnēji lutināja ar saulainu un 
patīkamu laiku. Katrai ģimenei tika 
izdalīta mapīte ar fotogrāfijām un 
karti, kur meklēt apslēptos dārgumus 
pa Rugāju ciemu. Ģimenēm ik 
pēc 10 minūtēm tika dots starts 
pastaigai un dārgumu meklēšanai. 
Dalībniekiem pēc fotogrāfijām 
Rugāju ciemā vajadzēja atrast 19 
simboliskās apslēpto dārgumu lādes, 
kur katrā no tām bija ievietota kāda 
no visai ģimenei noderīgām lietām 
gan bērniem, gan vecākiem. Jāteic, 
ģimenes ar uzdevumu tika veiksmīgi 
galā un atgriezās ar dārgumu pilnām 
rokām. Par pastaigu un dārgumiem 
prieks bija ne tikai bērniem, bet arī 

vecākiem. Tas esot bijis aizraujoši, ka 
sākotnēji nebija zināms, kādi dārgumi 
gaida arvien jaunā un jaunā vietā, 
un varējis no jauna apskatīt Rugāju 
ciemu. Divas ģimenes pastaigas laikā 
izbaudīja uznākušās spēcīgās lietus 
gāzes, no kurām nenobijās, vien 
nogaidīja, lai turpinātu pastaigu tālāk 
un atrastu visus apslēptos dārgumus. 
Atgriežoties no pastaigas, katrai 
ģimenei vēl tika dots uzdevums atpazīt 
darba rīkus, ar kuriem strādāja mūsu 
senči, un pastāstīt par to pielietojumu. 
Par dalību ģimenes dienas pasākumā 
katra ģimene saņēma pateicību un no 
„Laimes akas” izvilka kādu Rugāju 
novada dāvaniņu un, protams, savā 
īpašumā ieguva atrastos dārgumus. 
Labas atsauksmes un izrādīto prieku 
saņēmām no visām ģimenēm.
        Paldies par atsaucību un jaukajām 
emocijām sakām Ozoliņu ģimenei, 
Kašu ģimenei, Indriku ģimenei, 
Misiņu ģimenei, Lužu ģimenei, 
Janas Krilovas ģimenei, Melņu –
Rožņaju ģimenei, Žagaru ģimenei. 
Ģimeņu diena aizritējusi ar cerību uz 
tikšanos kādā no nākamajiem kultūras 
notikumiem.
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Gunta Grigāne
Rugāju novada Kultūras nodaļas 
vadītāja

Neparastāk kā citus gadus, 
tomēr Rugāju novadā noticis 
mazo vokālistu konkurss 
“Cālis- 2021”. 18. maija rīta 
pusē Rugāju parkā skanēja 
ne tikai putnu balsis, 
kuras piebalsoja mūsu 
mazajiem novada cāļiem 
dziedāšanā, bet arī mazo 
meiteņu skanīgās dziesmas. 
Protams, ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos 

noteikumus, katra 
dziedātāja nāca uz ierakstu 
noteiktajā laikā. Tas bija 
jauns izaicinājums mums 
visiem - gan bērniem, 
gan skolotājai, gan 
darbiniekiem. 
       Šogad konkursam 
gatavojās vairāki cālēni, tomēr 
valstī esošais pandēmijas 
laiks ietekmēja dziedātāju 
piedalīšanos konkursā. Jāteic, 
dziedāt mācīšanās šajā sezonā 
nebija no tām vieglākajām. 
Bērniem un skolotājām 
repertuāra  apguvē daudz 

nācās strādāt attālinātos 
apstākļos. Līdz konkursa 
finālam nonāca piecas mazās 
vokālistes - Amēlija Lonska, 
Katrīna Anckina, Samanta 
Kikuste Nagla, Ausma 
Cepurniece, Elza Pērkone.
        Izvērtēt mazo dziedātāju 
prasmes un skanējumu, pēc 
video ierakstiem, žūrijā tika 
aicinātas mūzikas pedagoģes 
Inguna Blauma, Inta Sleža 
un Aija Ikstena. Viņas atzina, 
ka tas ir daudz savādāk, 
vērtēt skanējumu klātienē 
vai pēc ieraksta, kad var 

vairākas reizes klausīties 
katra bērna dziedājumu un 
uztvert balss skanējumu. 
Šoreiz žurijai nācās vērtēt 
dziedātājus, nezinot ne viņu 
vārdus, ne uzvārdus, tikai pēc 
nosūtītajiem video ierakstiem 
un katram piešķirto burtu.
         Noklausoties un izvērtējot 
visu cālīšu sniegumu, žūrija 
gandrīz vienbalsīgi nolēma 
sadalīt nominācijas un 
izteica savus komentārus. 
Tāpat žūrija atzina, ka visām 
dziedātājām ir ļoti skaistas, 
skanīgas balstiņas un labi 

sagatavotas. Malači! 
      Lielu paldies sakām 
skolotājai Velgai Smoļakai 
par ieguldīto darbu dziedātāju 
sagatavošanā un vecākiem 
par atbalstu! Paldies žurijai 
par ieguldīto darbu mazo 
dziedātāju izvērtēšanā!
           Protams, kā jau pēc 
visiem konkursiem, arī pēc šī 
konkursa mazās dziedātājas 
tuvākajā laikā saņems dāvanas 
un diplomus no Rugāju 
novada domes un kultūras 
nodaļas. Lai visiem muzikāli 
skanīgs pavasaris!

“Kustīgākais cālis 2021” - 
ELZA PĒRKONE

Žūrijas komentārs: 

Dziedātājai ir skaists balss 
tembrs – vēl to nepazaudēt un 
muzikāli attīstīt, pilnveidot! 
Paldies par ieguldīto darbu un 
enerģiju!

“Enerģiskākais cālis 2021”- 
AUSMA CEPURNIECE

Žūrijas komentārs: 

Rosina turpināt neapstāties 
pie sasniegtā un tikpat kustīgi 
un mērķtiecīgi uz priekšu 
turpināt uzņemto maršrutu 
muzikālajā attīstībā!

“Šarmantākais cālis 2021” - 
KATRīNA ANCKINA 

Žūrijas komentārs: 

Jāuzteic dziesmu izvēle 
konkursam, kurā bija iespēja 
parādīt savas balss diapazona 
iespējas. Dziesma latgaliski 
– skaista un apsveicama 
izvēle! Meitene ar nākotnes 
perspektīvu mūzikā!

Noticis Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis - 2021”

“Nopietnākais cālis 2021” - 
AMĒLIJA LONSKA

Žūrijas komentārs: 

Tīrs dziedājums, muzikāls 
priekšnesums, nopietns 
repertuārs. Aicina turpināt 
iesākto muzikālo prasmju 
attīstīšanu un pilnveidošanu!

“Rugāju novada cālis 2021” 
-  SAMANTA KIKUSTE 
NAGLA

Žūrijas komentārs: 

Skaista balss, muzikāla 
meitene. Repertuārs 
atbilstošs vecumposmam un 
muzikālajām spējām. Jūtams 
darbs pie vokālā snieguma - 
dabisks balss skanējums.

Maija dziedājumi 
Rugāju novadā 

Sarmīte Akmentiņa
Lazdukalna pagasta saieta nama kultūras
pasākumu organizatore

Viens no spēcīgākajiem Latgales 
nemateriālās kultūras mantojumiem - 
Maija dziedājumi par godu Jaunavai 
Marijai  pie brīvdabas krustiem 
kā  tradīcija radusies 19.gs. Maija 
dievkalpojumi ir Jaunavas Marijas 
godināšanas rituāli, kuru laikā ļaudis 
pulcējas pie krustiem –  ceļa malā, 
ciemā,  pie mājām, kapsētās vai pie 
baznīcu dārzos uzstādītiem krucifiksiem. 
Krucifiksi tiek izrotāti un maija vakaros 
pie tiem saposušies nāk visu paaudžu 
dziedātāji, lai kādu laiku veltītu kopīgām 
lūgšanām un dziedātu Dievmātes godam. 
Dziesmas pārsvarā tiek dziedātas 
divbalsīgi vai vienbalsīgi. Kā vienas no 
populārākajām garīgajām dziesmām, 
kas izskan maija vakaros var minēt 
“Maja vokorā”, “O, Svātā Mōte, pī tevis 
steidzam”, “Dīva Mōte, tevi slavejam”, 
“Sveika, jyuras zvaigzne”,”Loba nakts, o 

Jezu”, un citas dziesmas.
         Šogad pandēmijas laiks ir uzlicis 
savus ierobežojumus, tomēr ievērojot 
atļautos noteikumus Lazdukalna saieta 
nama amatiermākslas kolektīvi - Benislavas 
etnogrāfiskais ansamblis un garīgās 
mūzikas vokālais ansamblis “Sonāte” 
šo seno sakrālās kultūras tradīciju nav 
izslēguši no saviem ikdienas neatliekamiem 
pienākumiem. „Sonātes” meitas ik nedēļu, 
aicinot piebiedroties ciema ļaudis, kādā 
no maija vakariem dodas dziedāt pie 
Skujetnieku ciema krucifiksa. Benislavas 
etnogrāfiskais ansamblis šogad nolēma 
dziedāt pie Benislavas, Mastarīgas, Slavītu 
krucfiksiem.    
       Noslēdzot maija dziedājumu sezonu, 
26.maijā, dziedāja pie Augustovas baznīcas 
dārza krucifiksa. Abu amatiermākslas 
kolektīvu dziedātāji ir spēcīgi šīs sakrālas 
kultūras virziena glabātāji, pārmantotāji un 
nesēji nākotnē. Par to viņiem jāteic milzīgs 
paldies, ka tur cieņā tradīcijas, nepiespiesti 
un ar mīlestību dzied Jaunavas Marijas 
godam. Paši dziedātāji atzīst, ka Dievmāti 
godinot un lūdzoties, gūstot gandarījumu, 
sirdsmieru un skaidrāku darbības virzienu 
nākotnes darbiem. Atliek tikai vēlēties, lai 
šī senā mūsu tautas tradīcija neizzustu un 
paliktu arvien kā spēcīga garīgā vērtība!

Fo
to

: S
ar

m
īte

 A
km

en
tiņ

a
Fo

to
: S

ar
m

īte
 A

km
en

tiņ
a



RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “KURMENĪTE”12

WWW.RUGAJI.LV WWW.FACEBOOK.COM/RUGĀJU NOVADS MARTS 2021

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.

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.

Kāzu kleitas 
stāsts
Linda un Edgars Kļaviņi kāzu 
dienā 2020.gada 11.septembris

Sakarā ar to, ka mana darbavieta 
un arī papildus nodarbošanās ir 
cieši saistīta ar aktīvo sezonu, bija 
visai grūti atrast laiku un iespēju 
doties kāzu kleitas meklējumos, 
īpaši uzsverot, ka arī līdzbraucējiem 
bija jāpielāgo savs darba grafi ks. 
Kleitu meklēt devos apmēram 2 
mēnešus pirms kāzām, pirmdienā, 
kopā ar savu ģimeni un vedējmāti. 
Meklējumos devos ar vienu skaidru 
un konkrētu mērķi – šodien ir 
jānopērk, jo citas iespējas var nebūt.
      Iepriekš jau rezervēju vizīti 
3 salonos, kuru sortiments mani 
piesaistīja visvairāk. Jau otrajā salonā 
atradu kleitu, kas man šķita perfekta, 
līdzbraucēju domas dalījās un šķita, 
ka tā arī ir pārāk „šika” lauku kāzu 
tematikai. Izstaigājām vēl vairākus 
salonus, katrā bildējām kleitas, bet īsti
neviena nešķita laba. Principā kavējām 
laiku, jo rezervācija pēdējā salonā bija 
vēlā pēcpusdienā. Šis salons man jau 
internetā patika visvairāk, tāpēc tā 
apmeklēšana bija galvenais mērķis. 
Salonā man iepatikās 3 kleitas, 
noslēgumā ilgi izšķīros starp divām, 
līdz vedējmāte sāka raudāt un sapratu, 
ka šī būs īstā. Kleita pārsniedza 
budžetu, bet labi, kuru gan tas interesē, 
kad esi mērījusi jau simtiem kleitu 
un visi nespēj sagaidīt, kad dosies 

mājās. Turpat salonā sarunājām, ka 
atnāks šuvēja un ātri pielāgos visu 
manam augumam, nosakot, ka darbiņš 
prasīšot stundu. Labi, jo vēlreiz uz 
Rīgu nevēlējos braukt, tāpēc gaidījām. 
Pēc 2 stundām kleita joprojām nebija 
gatava un neviens nezināja iemeslu. 
Pēc 3 stundām salona darbiniece 
pateica, ka salūza šujmašīna, meistars 
jau salaboja un pavisam drīz būs 
gatavs. Šīs gaidīšanas laikā vairākas 
reizes nožēloju, ka izvēlējos šo kleitu, 
vajadzēja pirkt jau otrajā salonā un 
doties mājās. Pēc 3,5 stundām kleita 
bija gatava, nožēla par izvēli pazuda 
tikai pēc pāris nedēļām.
          Tomēr arī tas nav viss. Mēnesi 
pirms kāzām sāka mākt slikta 
priekšnojauta, ka nespēšu ielīst savā 
kāzu kleitā. Interesanti likās arī 
fakts, ka tā bija 34./36. izmēra kleita, 
lai gan ikdienā nēsāju 38. izmēru. 
Salonā tā derēja perfekti, bet nu bija 
jāpiemēra vēlreiz, tāpēc uzaicināju 
ciemos vedējmāti un apmēram 3 
nedēļas pirms kāzām mērījām kleitu. 
Man izdevās tajā ielīst, tomēr skaidri 
bija redzams, ka izskatītos labāk, ja 
viduklis samazinātos par 2 cm. Ar 
to sākās pirmskāzu tievēšanas un 
sportošanas rituāls. Rezultātā kāzu 
dienā biju notievējusi par daudz un 
mammai ar vedēju nācās piepūlēties, 
lai panāktu, ka kleita nekrīt nost. 
Papildus tam, neilgi pirms ceremonijas, 
ieplēsu plīvuru, ko visai ātri tautas 
nama vadītāja saveda kārtībā. Jā, 
piedzīvojums ar kleitu izvērtās visai 
jautrs. Beigās, atskatoties uz visu, 
es saprotu, ka tieši tā bija mana īstā 
kleita. Jo tikai mana kleita spēj ar mani 
izstrādāt šādus jokus, tajā pašā laikā 
pilnīgi atbilstot manai personībai.

Dievkalpojumi jūnijā 

Augustovā
06.06. pulksten 12.00  Sakramenta diena. 
Svētī bērnus un lauku zāles.
20.06. pulksten 12.00 
27.06. pulksten 18.00 Nemitīgās palīdzības Dievmātes 
godināšanas diena. Draudzes svētki. Piedalīsies vairāki 
priesteri un Jauniesvētītais priesteris Ņikita Grigorijs un 
dos svētību.

Skujetniekos
02.06. pulksten 11.00 Sakramenta diena. Svētī bērnus un lauku 
zāles.

Rugājos
06.06. pulksten 14.00 Sakramenta diena. Svētī bērnus un 
lauku zāles.
20.06. pulksten 14.00

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik mēs to mākam 
ieraudzīt un citiem parādīt. (K.Skalbe)

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupiņa 
“Bitītes” saka lielu un mīļu Paldies Andai 

Bojārei ar ģimeni, Oskara Melņa ģimenei un 
vecmammai par sagādātajiem pārsteigumiem.
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