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Iespēja 
piedalīties 
seminārā 
“Projektu 
pieteikumu 
izstrāde un 
iesniegšana 
digitālajā 
vidē”
Februāra  iesākumā  
03.02.2021. un 05.02.2021. 
tiek piedāvāts attālinātais 
seminārs “Projektu 
pieteikumu izstrāde un 
iesniegšana digitālajā 
vidē” (dalībniekiem ar 
priekšzināšanām).  
        Šī   semināra  mērķis  
ir  sniegt praktiskus  

ieteikumus, informāciju un 
piemērus projektu izstrādē 
un projektu pieteikumu  
anketu aizpildīšanā, lai 
veicinātu uzņēmēju spējas 
pašiem izstrādāt un aprakstīt 
savas projektu idejas 
augstākā kvalitātē (jebkurā 
uzņēmējdarbības jomā). 
Uzņēmēji iegūs dziļāku 
izpratni un praktiskas prasmes 
projektu plānošanā un projekta 
pieteikumu anketu pildīšanā, 
projekta darbību loģiskā 
strukturēšanā un aprakstīšanā, 
reāli pārbaudāmu rezultātu 
noteikšanā, obligātās “projekta 
inovāc i j a s / j aun inā juma” 
atrašanā, informāciju par 
iespējamiem projektu 
pieteikumu pielikumiem 
(būvprojekts, tirgus izpēte, 
cenu aptaujas dokumentācija) 
un to sagatavošanas gaitu. 
Dalībnieki aicināti izvēlēties 
kādu konkrētu savu biznesa 
projekta vai vēlamā 
uzlabojuma ideju, ko semināra 
ietvaros detalizēti izstrādāt 
tālāk, daļēji jau aizpildot 
projekta pieteikuma veidlapu 
(uz LEADER programmas 
projektu veidlapas piemēra), 
jo vismaz 30% no semināra 
būs praktiskais darbs.

2021. gada 20. janvārī, Rugājos, skolas 
bērzos, visu dienu dega Barikāžu aizstāvju 
atcerei veltīts ugunskurs. “Rugājieši, 
ciemiņi, garāmbraucēji, atnāciet pie atmiņu 
ugunskura, pasildieties, pakavējieties 
atmiņās un pasakiet “Paldies!” Barikāžu 
dalībniekiem toreiz, 1991. gada janvārī, 

par mūsu Latviju. Varat atnākt arī ar savu 
malkas pagalīti, lai guntiņa nenodziest, 
ieguldot savu devumu atmiņu un piemiņas 
ugunskurā,” Barikāžu aizstāvju atceres 
dienā, aicināja Rugāju novada muzeja 
vadītāja. 

Barikāžu dalībnieki arī 
no Rugāju novada
Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Šogad aprit jau 30 gadi, kopš Latvijā 
risinājās satraucošie janvāra notikumi 
– Barikāžu laiks. Tas bija Latvijas 
tautas dzimtenes mīlestības, patriotisma, 
varonības laiks. Tas bija laiks, kad tika 
izcīnīta un aizstāvēta Latvijas neatkarība. 
Ir pagājis jau daudz gadu, bet to dienu 
notikumi vēl ir spilgtā atmiņā. Arī no 
Rugāju novada brauca sargāt barikādes, 
bija organizēts autobuss no kolhoza 
“Silaine” un no Rugājiem, vēl piebiedrojās 
braucēji no Balviem. Rugāju novadā ir 
apzināti 25 Barikāžu dalībnieki. Atmiņās 
par savu pieredzi dalījās 1991. gada 
janvāra notikumu aculiecinieks un ļoti 
aktīvs dalībnieks EDVĪNS KULOVS.

Kāpēc tu piedalījies Barikādēs?
Mums bija tāda nepadomiska ģimene, un tā 
pārliecība veidojusies  jau no skolas laikiem, 
ka  ar to PSRS īsti pareizi nav. Tā kā vecaistēvs 
cieta no padomju represijām un mūsu ģimeni 
pamatīgi bija skāris viss tas pasākums, tad 
nu – tā bija mana pārliecība, tas nāca jau no 
ģimenes, es ar to izaugu. Man nebija absolūti 

nekādu jautājumu. Jau mācoties Bulduros 80. 
gadu sākumā, pāris reizes dabūju pa mizu par 
savu brīvdomīgo runāšanu, vairākas reizes jau 
tiku bijis uz tepiķa pie tehnikuma direktora, 
vienā brīdī gandrīz jau izsvieda ārā, par to, ka 
atļāvos pateikt, ka Padomju Savienība nav īstā 
valsts, kurā mēs dzīvojam. 

Ar ko tev sākās Barikāžu laiks?
Barikāžu laiks sākās ar to, ka mēs tajā janvārī 
bijām Rīgas dzīvoklī. Mums nakts vidū 
zvanīja kāds no Tautas Frontes un teica, lai 
mēs steidzami ieslēdzam televizoru, un tad tur 
varēja redzēt Viļņas notikumus. Telefoniski 
tika zvanīts, lai nākamajā dienā ejam uz 
tautas mītiņu, ka būs tautas manifestācija. 
Pa televīziju skatījāmies Viļņas notikumus 
un nākamajā rītā jau devāmies uz Daugavas 
krastmalu.

Tu biji Tautas Frontē, ja jau tev zvanīja?
Nē, nebiju. Acīmredzot no Tautas Frontes 
zvanīja visiem abonementiem, un kuri latviski 
atbildēja, tad tā arī viss tika apziņots. Ieslēdzot 
televizoru un redzot Vilņas notikumus, 
bija skaidrs, kas notiek. Nākamajā rītā es 
aizbraucu uz Smiļģa ielu, kur man dzīvoja 
radinieks, paņēmām Latvijas karogu, un turpat 
pāri Smiļģa ielai, Vanšu tiltam, devāmies uz 
krastmalu, kur jau bija ļoti daudz cilvēku.

Intervijas turpinājums 7.lpp.
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
29. decembra 
ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 29.decembrī notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 
Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris 
Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē 
tika pieņemti pieci lēmumi.

Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” izsoles 
atcelšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 17. decembrī 
pieņēma lēmumu Nr. 285 “Par nekustamā īpašuma 
“Kazenāji” atsavināšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu”. Izsoles noteikumu 1.3. apakšpunkts 
paredz “izsoles vieta un laiks: Rugāju novada 
domes sēžu zālē, Kurmenes ielā 48,  Rugājos, 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570, 2021.
gada 28.janvārī plkst. 10.00.” Ņemot vērā valstī 
izsludināto ārkārtējo situāciju, izsoli nepieciešams 
rīkot elektroniski, līdz ar to nepieciešams izstrādāt 
jaunus izsoles noteikumus. Rugāju novada dome 
nolēma atcelt 2020. gada 17. decembra lēmumu 
Nr. 285 “Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
atsavināšanu” un uzdot Rugāju novada domes Izsoļu 
komisijai sagatavot jaunus nekustamā īpašuma 
“Kazenāji” izsoles noteikumus.

Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Balvu, 
Baltinavas un Viļakas novada pašvaldībām

Rugāju novada dome nolēma slēgt Sadarbības 
līgumu ar Balvu, Baltinavas un Viļakas novada 
pašvaldībām par sadarbību jaunizveidojamā Balvu 
novada pašvaldības administratīvās struktūras un 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 
izstrādē. 

Par Balvu novada attīstības programmas 2021. – 
2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumam, sākot ar 2021.gada 1.jūliju Balvu 
novada administratīvo teritoriju veidos esošais 
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. 
Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts paredz, 
ka jaunizveidojamam novadam ir jānodrošina 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrāde, un līdz 2021.gada 30.jūnijam 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 
izstrādes procesu vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais 
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju 
reģistra datiem, t.i. Balvu novada pašvaldība.  
Rugāju novada dome nolēma sadarbībā ar 
Baltinavas, Balvu un Viļakas novada pašvaldībām, 
uzsākt jaunizveidojamā Balvu novada attīstības 
programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi.

Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021. – 2030.gadam  izstrādes uzsākšanu

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumam, sākot ar 2021.gada 1.jūliju Balvu 
novada administratīvo teritoriju veidos esošais 
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. 
Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts paredz, 
ka jaunizveidojamam novadam ir jānodrošina 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrāde, un līdz 2021.gada 30.jūnijam 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 
izstrādes procesu vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais 
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju 
reģistra datiem, t.i. Balvu novada pašvaldība. 
Rugāju novada dome nolēma sadarbībā ar 
Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pašvaldībām, 
uzsākt jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam izstrādi.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 12/2020 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020.
gada budžetu””.

Rugāju novada 
domes 2021. gada 
21. janvāra sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2021. gada 21.janvārī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Andris Leons, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti astoņpadsmit lēmumi.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja A. V. pilnvarotās 
personas V. V. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Vēsmas 1” sadalīšanu. Rugāju novada dome 
nolēma no nekustamā īpašuma “Vēsmas 1” ar 
kadastra Nr. 38640070232 – 42,27 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640070232 – 30,19 ha platībā, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Vēsmas eglītes”.
2. Rugāju novada dome izskatīja A. V. pilnvarotās 
personas V. V. iesniegumu, par nekustamā īpašuma 
“Vēsmas-2” sadalīšanu. Rugāju novada dome 
nolēma no nekustamā īpašuma “Vēsmas-2” ar 
kadastra Nr. 38640060121 – 79,43 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640070414 – 17,07 ha platībā, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Vēsmas priedītes”.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

Nekustamais īpašums “Sniegpārsliņas”, kadastra 
Nr. 38640010177 – 13,98 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640010177, 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 “Sniegpārsliņas” 
ar kadastra numuru 38640010177 – 13,98 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju, 
tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts nosaukums 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 
38640090003, kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38640090291 – 0,3135 ha 
platībā. Rugāju novada dome nolēma piešķirt 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 
38640090003, kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38640090291, nosaukumu 
“Mazvilkanči”.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

1. Nekustamais īpašums “Melisa”, kadastra 
Nr. 38740130076 – 1,13 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740130076, atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Zemes 
vienība ir starpgabals, kas robežojas ar trīs zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 38740130023, 
38740130037 un 38740060126. 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 nekustamo īpašumu “Melisa” ar 
kadastra numuru 38740130076 – 1,13 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Nekustamais īpašums “Šairas”, kadastra 
Nr. 38740190298 – 1,23 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740190298, atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. 
Zemes vienība ir starpgabals, kas robežojas ar 
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38740180066 un 38740190009. 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 nekustamo īpašumu “Šairas” ar 
kadastra numuru 38740190298 – 1,23 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Par zemes vienības piekritību Rugāju novada 
pašvaldībai

Rugāju novada dome nolēma ieskaitīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640040113 – 3,0 
ha platībā, Rugāju novada pašvaldībai piekritīgajās 
zemēs.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu

Rugāju novada dome izskatīja U. L. pilnvarotās 
personas A. P. iesniegumu ar lūgumu atļaut 
sadalīt nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, kadastra 
numurs 38740040197, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740040197 – 31,28 ha platībā, divos 
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Plānotās 
atdalītās zemes vienības atstāt nekustamā īpašuma 
“Strazdiņi” sastāvā un ēkām/būvēm saglabāt esošo 
adresi “Strazdiņi”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-
4570. Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt 
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zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38740040197 – 31,28 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, 
veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot 
Rugāju novada teritorijas plānojumu.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja SIA “Lauku zemju 
inženieri” iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birzs”, 
Rugāju novada Rugāju pagastā, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38740190036. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. apstiprināt SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Birzs”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740190036, kas atrodas Rugāju pagastā Rugāju 
novadā;
2. saglabāt zemes vienību ar plānoto kadastra 
apzīmējumu 38740190127 – 1,60 ha platībā, 
nekustamā īpašuma “Birzs” sastāvā un zemes 
gabalam, un ēkām/būvēm uz tā, saglabāt esošo 
adresi “Birzs”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-
4570. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
3. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kura sastāvā 
ir zemes vienība ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38740190144 – 18,90 ha platībā, un piešķirt 
nosaukumu “Vēži 1”, un zemes gabalam, un ēkām/
būvēm uz tā, mainīt adresi uz “Vēži 1”, Rugāju 
pag., Rugāju nov., LV-4570. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” 372,00 euro (trīs simti septiņdesmit 
divi euro un 00 centi)  mēnesī no Rugāju novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas, 
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Rugāju novada dome nolēma anulēt A. P. deklarēto 
dzīvesvietu.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu un 
elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

1. Rugāju novada dome 2020. gada 19. novembrī ar 
lēmumu Nr. 249 “Par nekustamā īpašuma “Māriņas 
2” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Māriņas 2”  
ar kadastra numuru 38740040088 – 9,95 ha platībā.
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma “Māriņas 2” 
nosacītā cena ir 22 062,50 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma: 
1.1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Māriņas 2”, ar kadastra numuru 3874 004 0088  – 
9,95 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0316, kas atrodas 
Rugāju novada, Rugāju pagastā;
1.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Māriņas 2” 
izsoles sākumcenu 22 062,50 euro (divdesmit divi 
tūkstoši sešdesmit divi euro un 50 centi).
1.3. apstiprināt nekustamā īpašuma “Māriņas 2” 
elektroniskās  izsoles noteikumus.
2. Rugāju novada dome 2020. gada 29. decembrī 
pieņēma lēmumu Nr. 286 “Par nekustamā īpašuma 
“Kazenāji” izsoles atcelšanu”. Augstāk minētais 
lēmums atcēla 2020. gada 17. decembra lēmumu 
Nr. 285 “Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 
izsoli nepieciešams rīkot elektroniski, līdz ar to 
Rugāju novada domes Izsoļu komisijai tika uzdots 
sagatavot jaunus nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
izsoles noteikumus.  Saskaņā ar Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma 
“Kazenāji” nosacītā cena ir 13 737,00 euro. Izsoles 
sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju 
novada dome nolēma: 
2.1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Kazenāji” ar kadastra numuru 38740160085 – 7,33 
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740160085, kas atrodas 
Rugāju novada, Rugāju pagastā;
2.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
izsoles sākumcenu 13 737,00 euro (trīspadsmit 
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 
centi);
2.3. apstiprināt nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
ar kadastra numuru 38740160085, elektroniskās 
izsoles noteikumus.

Par kustamās mantas atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 17. decembrī 
pieņēma lēmumu Nr. 278 “Par kustamās mantas 
atsavināšanu”. Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, kustamās mantas - CHRYSLER 
VOYAGER izsole klātienē nenotika. Tā kā izsoli 
nepieciešams rīkot elektroniski, Rugāju novada 
domes Izsoļu komisijai tika uzdots sagatavot jaunus 
izsoles noteikumus. Saskaņā ar Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumu, kustamās mantas 
– automašīnas CHRYSLER VOYAGER nosacītā 
cena ir 177.00 euro. Izsoles sākumcena ir vienāda ar 
nosacīto cenu. Rugāju novada dome nolēma: 
1. atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu – 
CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas 
numurs HV9866;
2. apstiprināt kustamās mantas CHRYSLER 
VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs HV9866, 
sākumcenu - 177.00 euro (viens simts septiņdesmit 
septiņi euro un 00 centi);
3. apstiprināt kustamās mantas elektroniskās izsoles 
noteikumus. 

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam “RoboNet”

Rugāju novada domē ir saņemts biedrības “Latgales 
reģiona attīstības aģentūras” iesniegums ar lūgumu 
piešķirt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 
projekta „RoboNet” īstenošanai.  Projekta RoboNet 
ietvaros ir paredzēts īstenot kompleksu aktivitāšu 
kopumu ar mērķi ievērojami uzlabot skolēnu 
informācijas tehnoloģiju programmēšanas un 
robotutehnikas konstruēšanas prasmes, tiks veikta 
skolu pasniedzēju specializēta apmācība, tiks rīkoti 
semināri un konferences par programmēšanas un 
robotutehnikas iemaņu attīstību skolās, Latgales 
reģiona un starptautiskā mērogā tiks rīkotas 
sacensības robotehnikā ar Latgales un Lietuvas 
pašvaldību skolu komandu līdzdalību, labākas skolu 
komandas tiks aicinātas dalībai Robotex sacensībās 
Tallinā. Tapāt katrai skolai paredzēta komponente 
specializētā robotu tehnikas aprīkojuma iegāde 
13920 euro apmērā, iepriekš saskaņojot ar katru 
skolu nepieciešamās aprīkojuma pozīcijas un 
daudzumu. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022. 
gada jūnijam. Biedrība “Latgales reģiona attīstības 
aģentūra” lūdz piešķirt projekta “RoboNet” 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai nepieciešamo 
summu 26254,00 euro, tai skaitā līdzfinansējumu 
10% apmērā, kas sastāda 2625 euro no pašvaldības 
2021. gada budžeta līdzekļiem. Rugāju novada 
dome nolēma ieplānot 2021. gada pašvaldības 
budžetā, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

26 254,00 euro (divdesmit seši tūkstoši divi simti 
piecdesmit četri euro un 00 centi) apmērā “Latgales 
reģiona attīstības aģentūras” projekta “RoboNet” 
realizācijai no 2021. gada budžeta sadaļas 09.000 
“Izglītība”.

Par saistošo noteikumu precizēšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 17. decembrī 
pieņēma saistošos noteikumus Nr.11/2020 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā”. 
2021. gada 20. janvārī tika saņemts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atzinums ar 
iebildumiem. Rugāju novada dome ir izvērtējusi 
iebildumus un sagatavojusi noteikumu precizēto 
versiju. Rugāju novada dome nolēma precizēt 
saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Rugāju novadā”.

Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas darba 
finansēšanu un atlīdzības noteikšanu vēlēšanu 
komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļiem 2021.gada Balvu novada domes 
vēlēšanu sagatavošanā

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, 
kas stājas spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka 
ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada administratīvo 
teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, 
Rugāju un Viļakas novads. 2020.gada 9.novembra 
apvienojamo Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novadu deputātu kopsapulcē tika ievēlēta apvienotā 
Balvu novada Vēlēšanu komisija, kuras kompetencē 
ietilpst tikai 2021.gada pašvaldību vēlēšanu 
sagatavošana apvienotajā novadā. Saskaņā ar 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 4.punkta trešo apakšpunktu 
Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas 
darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē 
visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās 
pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši 
aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. apstiprināt darba stundas tarifa likmi Balvu 
novada Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju locekļiem 2021.gada Balvu novada domes 
vēlēšanu sagatavošanā: 
1.1. Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļiem:

1.2. Balvu novada Iecirkņa vēlēšanu komisijas 
locekļiem:

2. apstiprināt kompensācijas izdevumu apmēru  
Vēlēšanu komisijas locekļu un iecirkņa vēlēšanu 
komisijas locekļu ēdināšanas izdevumiem 
balsošanas un balsu skaitīšanas laikā – 6,00 euro par 
katru dienu; 
3. Rugāju novada pašvaldības 2021.gada 
budžetā paredzēt finansējumu Balvu novada 
Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju darbības 
nodrošināšanai 2021.gada Balvu novada domes 
vēlēšanu sagatavošanai un norises organizēšanai 
proporcionāli Rugāju novada teritorijas iedzīvotāju 
skaitam atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra 
datiem.

Amata nosaukums Stundas tarifa likme, euro
Komisijas priekšsēdētājs 5,97
Komisijas sekretārs 5,68
Komisijas loceklis 4,06

Amata nosaukums Stundas tarifa likme, euro
Komisijas priekšsēdētājs 5,1
Komisijas sekretārs 4,87
Komisijas loceklis 3,71
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Pārskata ziņojums 
par Rugāju novada 
bāriņtiesas darbību 
2020.gadā 
(atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļai)

Jana Briede
Bāriņtiesas priekšsdēdētāja

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota 
aizbildnības un aizgādnības iestāde. Latvijas 
Republikas “Bāriņtiesu likums” nosaka 
bāriņtiesas kompetenci un darbības principus, 
kā arī bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību. Bāriņtiesas ikdienas 
darbā aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās 
personas personiskās un mantiskās intereses un 
tiesības, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai 

nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu 
aprūpi ģimeniskā vidē. 
       Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi 2020.gadā  tiesā 
nav pārsūdzēti. 
          Bāriņtiesā    pārskata    gadā ierosinātas 
13 lietas. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais 
skaits ir 67.
    Uz 2020.gada 31.decembri Rugāju novadā 
aizbildņu ģimenēs dzīvoja 17 bērni. Rugāju novadā 
ir 7  audžuģimenes, kurās kopumā dzīvo 9 bērni. 
Rugāju novada bāriņtiesa 2020.gadā audžuģimenēs 
ievietoja 5 bērnus. 
      Sadarbībā ar Gulbenes atbalsta centru “Airi 
vecākiem”, bāriņtiesa ir iesaistījusies informācijas 
sniegšanā, jautājumu izskaidrošanā par audžuģimeņu 
nepieciešamību un audžuģimenes statusa iegūšanu, 
līdz ar to Rugāju novadā  2020.gadā sešas ģimenes 
ir  ieguvušas audžuģimenes statusu.
       Joprojām turpinās bāriņtiesas sadarbība ar novada 
iestādēm un dienestiem. t.sk. ar novada sociālo 
dienestu, izglītības iestādēm un pārvaldi, veiksmīgi 
sadarbība attīstījusies ar novada pašvaldības 
policiju , kā arī ģimenes ārstiem, psihologiem, 
valsts policiju, citu novadu sociālajiem dienestiem, 
bāriņtiesām, izglītības iestādēm, bāriņtiesa piedalās 
tiesas procesos bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

      Bāriņtiesa sadarbojas ar institūcijām un ģimenēm, 
lai veicinātu apstākļu nodrošināšanu pilnvērtīgai 
bērnu fiziskai, psiho emocionālai  attīstībai un 
audzināšanai, kas ir sociālā atbalsta pasākumi, 
izpratnes veidošanai par bērnu aprūpi un iekļauj sevī 
vispusēju audzināšanu un vajadzību nodrošināšanu 
atbilstoši bērnu attīstībai, ņemot vērā ne tikai 
bērnu attīstības vecumposmu, bet arī mūsdienu 
audzināšanas tendences. Ir iesaistījusies preventīvos 
pasākumos jautājumos par bērnu un vecāku tiesisko 
aizsardzību. 
         Bāriņtiesas ieskatā joprojām aktuāla ir atbalsta 
personu pieejamības nodrošināšana, sniedzot 
atbalstu vecākiem apgūt prasmes bērnu audzināšanā, 
aprūpē un veiksmīgas ikdienas dzīves. Kā viens 
no svarīgākajiem jautājumiem ir informācijas un 
atbalsta sniegšana ģimenēm saskarsmē ar bērniem, 
aprūpē, vecāku savstarpējās komunikācijas prasmju 
attīstīšanā. 
      Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 
pieprasītas un izsniegtas apliecības sociālo garantiju 
nodrošināšanai.

Ar izvērstu Bāriņtiesas pārskata tekstu var 
iepazīties Rugāju novada mājaslapā 

www.rugaji.lv

Pieņemti lēmumi, t.sk.: 37
Aizgādības tiesību pārtraukšana ,atjaunošanu un neatjaunošanu 6
Aizbildņa atlaišana                                         2
Par personas atbilstību aizbildņa, aizgādņa pienākumu 
pildīšanai

1

Par atļauju nepilngadīgajiem ciemoties 1
Par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai 3
Par audžuģimenes statusa piešķiršanu 6
Par ievietošanu audžuģimenē 2
Par aizgādņa iecelšanu 3
Atzinumi tiesai 1
Par mantas pārvaldību 2
Par atbrīvošanu no  aizgādņa pienākumu pildīšanas       3
Par ģimenes valsts pabalsta izmaksu 1

Par uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 2
Par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanu 1
Par personisko un mantisko interešu pārstāvību 3
Pieteikums tiesā par aizgādības tiesību pārtraukšanu 1
Nosūtītas vēstules 302
Notariālās darbības, 115

 t. sk., līgumi 18
lūgumi Zemesgrāmatai 38
pilnvaras un atļaujas robežas šķērsošanai 21
parakstu apstiprinājumi, kopiju apstiprināšana, izrakstu apstiprināšana, u.c. 37
testamenti 1
Notariālie pakalpojumi sniegti mājās 12
Saņemti dokumenti 669

Pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes vienības 1092 zemes vienības 
(kopējā platība  
4191,2103 ha)

Iznomātās zemes vienības uz 2020. gada 31.decembri 458
Iznomāto zemes vienību kopējā platība uz 2020. gada 31.decembri 1685,56 ha
Aktīvi zemes nomas līgumi 415 gab.
Nomas līgumu reģistrācija 2020. gadā (jauni līgumi, termiņa 
pagarināšana esošajiem līgumiem)

66 gab.

Zemesgrāmata
Pasūtīta zemes vienību uzmērīšana 19
Sagatavotas uzziņas un nostiprinājuma lūgumi 66
Lēmumprojekti
(nosaukuma piešķiršana un maiņa īpašumam, īpašuma 
sadalīšana, zemes ierīcības projekta uzsākšana, ierīcības projekta 
apstiprināšana, zemes lietošanas mērķa maiņa, pašvaldības zemes 
noma, atsavināšana, zemes gabalu  sadalīšana, zemes vienību 
apvienošana u.c.)

128

Izziņas
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām 69
Par piekrišanu LIZ zemes iegūšanai 55
Veikta pārbaude par atbilstību LIZ zemes iegūšanas nosacījumiem 58
Nosūtīti iesniegumi “Altum” par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanu 29

Pārskats par darījumiem ar 
nekustamo īpašumu 2020.gadā
Jana Krilova 
Nekustamā īpašuma speciāliste

Jaunizveidojamā  Balvu 
novada dokumentu 
izstrāde
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Neskatoties uz to, ka šobrīd  Satversmes tiesā ir ierosināta lieta 
“Par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu 
Balvu novadam” un šobrīd lieta ir sagatavošanā, saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldībām, 
kuras paredzēts apvienot,  līdz 2021.gada 1.jūlijam, ir  
jāizstrādā jaunveidojamā novada administratīvā struktūra, 
kā arī jāuzsāk  attīstības plānošanas dokumentu – attīstības 
programmas un stratēģijas izstrāde.  
         Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pašvaldības 
ir noslēgušas savstarpēju sadarbības līgumu par jaunizveidojamā 
Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras un teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi.
       13.janvārī notika pirmo darba grupu – sociālajā jomā un 
komunālajā jomā tikšanās attālināti, kur katra novada pārstāvji 
iepazīstināja ar pakalpojumiem savā novadā, kā tiek organizēts 
darbs katrā no pašvaldībām.
          Atsevišķi tikšanās  bija arī Sociālo dienestu vadītajiem un 
darbiniekiem, jo pabalstu apjoms un piešķiršanas kārtība arī ir 
dažāda katrā novadā, līdz ar to jānonāk būs pie vienota viedokļa.
        Kopš 2009. gada katra pašvaldība ir veidojusi iestāžu 
struktūru, piemērojot katrai konkrētai teritorijai. Tagad atkal 
ir jāvienojas par vienotu struktūru visās četrās pašvaldībās, lai 
iedzīvotājiem saglabātu pakalpojumu pieejamību. 
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Paziņojums par jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam un attīstības 
programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu
Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums, kas 
stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, 
nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju 
Balvu novada administratīvo 
teritoriju veidos esošais Balvu, 
Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novads. Likuma Pārejas noteikumu 
9.punkts paredz, ka ir jāizstrādā 
jaunveidojamā novada teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti 
– ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
un attīstības programma, un to 
izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir 
lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši 
aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra 
datiem.
     Balvu novada pašvaldība, 
sadarbojoties ar Baltinavas, Rugāju 
un Viļakas novada pašvaldībām, 
uzsāk jaunizveidojamā Balvu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021. – 2030.gadam un Balvu novada 
attīstības programmas 2021. – 2027.

gadam izstrādi, balstoties uz spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un 
metodiskajiem materiāliem, ņemot 
vērā arī spēkā esošos attīstības 
plānošanas dokumentus.
        Balvu  novada Dome, 
Baltinavas novada Dome, Rugāju 
novada Dome un Viļakas novada 
Dome ir pieņēmušas lēmumus “Par 
Balvu novada ilgtspējīgās attīstība 
stratēģijas 2021. -2030.gadam 
izstrādes uzsākšanu” un “Par Balvu 
novada attīstības programmas 2021. 
– 2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, 
kas nosaka teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes darba 
uzdevumus, termiņus un vadības 
grupas sastāvu.
      Par Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādes atbildīgo 
darbinieku ir apstiprināta Balvu novada 
pašvaldības izpilddirektora vietniece 
Gunta Raibekaze (gunta.raibekaze@

balvi.lv, tālrunis 2 6169594).
           Balvu    novada    ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2021. – 2030.
gadam tiks noteikts attīstības 
redzējums, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes un to īstenošanas vizuāls 
atspoguļojums telpiskās attīstības 
perspektīvā, ievērojot jaunizveidojamā 
Balvu novada attīstības programmu un 
izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā 
plānošanas reģiona un to pašvaldību 
spēkā esošos plānošanas dokumentus, 
ar kuriem robežosies Balvu novads 
pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.
           Balvu     novada    attīstības  
programmā 2021. – 2027.gadam tiks 
noteikts rīcību kopums pašvaldības 
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, 
ievērojot jaunizveidojamā Balvu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un izvērtējot nacionālā 
līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona 
un to pašvaldību spēkā esošos 
plānošanas dokumentus, ar kuriem 

robežosies Balvu novads pēc 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas izstrādes laikā 
iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties, 
gan darba grupās, gan izteikt viedokli 
iedzīvotāju aptaujās un sabiedriskajās 
apspriešanās.
     Par Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādes turpmākajiem 
pasākumiem tiks paziņots pašvaldību 
mājas lapās www.balvi.lv, www.
baltinava.lv, www.rugaji.lv un www.
vilaka.lv .
           Jautājumus un priekšlikumus 
lūdzam sūtīt uz pašvaldību oficiālajiem 
e-pastiem: dome@balvi.lv, dome@
baltinava.lv, dome@rugaji.lv vai 
dome@vilaka.lv , vai iesniegt Balvu, 
Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novadu 
pašvaldību Valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros.

Informē 
Dzimtsarakstu 
nodaļa
Liene Pipure
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

2021.gada sākumā Rugāju novadā 
deklarēti 2092 iedzīvotāji, Rugāju 
pagastā - 1272 iedzīvotāji, savukārt 
Lazdukalna pagastā 820 iedzīvotāji.

         Rugāju  novadā ir trīs ciemi, 
un tajos deklarēti: Benislavā - 142 
iedzīvotāji, Skujetniekos - 123 
personas, Rugājos - 497 iedzīvotāji.
       Novadā deklarējušies 1043 
vīrieši un 1049 sievietes.
         Pēc tautības Rugāju novadā 
deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 
1927 latvieši (92% no visiem 
deklarētajiem iedzīvotājiem), 125 
krievu tautības iedzīvotāji. 
    Rugāju novadā deklarētie 
iedzīvotāji pēc vecuma: 314 personas 
vecumā līdz 18 gadiem, 609 personas 
virs 60 gadu vecuma, 1169 personas 
darbspējas vecumā. 
             Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju 

novadā deklarētas 687 personas, kuras 
ir laulībā; 221 šķīrusies persona, 
206 atraitņi, un 664 neprecējušās 
pilngadīgas personas.
    Saņemtas 25 dzīvesvietas 
deklarācijas nodaļā klātienē, 44 
elektroniski pieteikumi caur www.
latvija.lv, izsniegtas 8 izziņas par 
deklarēto dzīvesvietu.
        2020.gadā Rugāju novadā 
reģistrēti 6 jaundzimušie – visas 
meitenes. Kā savu deklarēto 
dzīvesvietu Rugāju pagastu norādījuši 
4 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu 
– 2 jaundzimušie. 2 bērni dzimuši 
laulībā, 4 bērniem atzīta paternitāte. 
Visi jaundzimušie pēc tautības ir 

latvieši, Latvijas pilsoņi. Vienam 
bērnam doti divi vārdi.
Rugāju novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2020.gadā reģistrētas 4 
laulības. 
      2020.gadā Rugāju novadā 
reģistrēti 44 mirušie – 23 sievietes, 21 
vīrietis. Iepriekšējā gadā Lazdukalna 
pagastā miruši 14 cilvēki, bet Rugāju 
pagastā miruši 30 iedzīvotāji. Rugāju 
novadā deklarēto sieviešu vidējais 
miršanas vecums ir 78 gadi, vīriešiem 
– 64 gadi.
        Rugāju novada Dzimtsarakstu 
nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West 
Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot 
Mazuļa dienasgrāmatu.

 Līdz 10 
gadiem

no 11-20 no 21-30 no 31-40 no 41-50 no 51-60 no 61-70 no 71-80 no 81-90 no 91-100 virs 100

vīrieši 1 1 1 2 3 8 5
sievietes 1 4 1 4 8 4 1

Mirušo vecums

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Sanita Galkina
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietas 
izpildītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.
gada 1. decembra  līdz 31. decembrim:

Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajiem I. grupas invalīdiem, 
vientuļajiem  pensionāriem) – EUR 915,00; 

Pabalsts veselības aprūpei – EUR 379,00;
Pabalsts krīzes situācija - EUR 150,00;
Pabalsts bērna piedzimšanai - EUR 145,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem)– EUR 1848,83;
Bēru pabalsti – EUR 150,00;
Apbedīšanas pabalsti - EUR 380,00;
Ēdināšana skolā – EUR 1398,53;
Pabalsts briļļu iegādei izdevumiem bērniem – 
EUR 50,00;
GMI – EUR 189,57;
Pabalsts donoriem - EUR 81,00; 
Pabalsts saldumu iegādei - EUR 1747,31;
  
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2020.gadam – EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi decembrī – EUR 7434,24;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 57904,98.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 154 personām;

Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 101  
personai.

Piešķirts:
GMI pabalsts - 3  personām;
Ārstēšanās pabalsts – 11 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei –  6 personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 13 personām; 
Pabalsts krīzes situācija- 1 personai;
Pabalsts bērna piedzimšanai- 1 personai;
Pabalsts donoriem-27 personām;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 4 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC “Rugāji” 
piešķirts – 1 personai; 
Asistenta pakalpojums pašvaldībā  personām ar 
invaliditāti-12 personām. 



RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “KURMENĪTE”6

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

Par Rugāju 
novada Eglaines 
pamatskolas un 
tās direktores 
darbības kvalitātes 
novērtēšanu
Biruta Berkolde
Izglītības pārvaldes vadītāja

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota 
Akreditācijas ekspertu komisija no 2020. gada 
11. maija līdz 15. maijam (attālināti) un no 2020. 
gada 21. septembra līdz 25. septembrim (klātienē) 
veica Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
darbības un izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes akreditāciju, vienlaikus veicot arī 
izglītības iestādes direktores profesionālās 
darbības novērtēšanu.
          Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā, kas 
saņemts aizvadītā gada nogalē, atspoguļota izglītības 
iestādes darbības analīze septiņās pamatjomās, 
kas ietver 17 kritērijus, nosakot skolas darbības 
stiprās puses un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem. 
Akreditācijas komisija pamatskolai augstāko 
vērtējuma līmeni – „ļoti labi” – ir noteikusi par darbu 
četros kritērijos – Izglītojamo drošības garantēšana 
(drošība un darba aizsardzība), Mikroklimats, 
Iekārtas un materiāltehniskie resursi, Izglītības 
iestādes sadarbība ar citām institūcijām, vērtējumu 
„labi” – 13 kritērijos. Rugāju novada Eglaines 
pamatskola īsteno septiņas izglītības programmas:
- Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 
(izglītības programmas kods 01011111),

- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(kods 01015811),
- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (kods 01015911),
-    Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
- Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 
21015611),
- Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(kods 21015811),
- Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (kods 21015911).
        Akreditācijas komisija kā labās prakses piemērus 
akcentējusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
darba/izglītības programmu īstenošanas stiprās 
puses:
- saskaņots psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais 
atbalsts, kā arī drošu, iekļaujošu un veselīgu 
dzīvesveidu veicinoša vide,
- izglītības iestādē darbojas koordinēta atbalsta 
komanda, mērķtiecīgi tiek plānots un īstenots darbs 
ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām,
- izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām ir 
nodrošināta iespēja iegūt savam veselības stāvoklim 
un attīstībai atbilstošu izglītību pēc iespējas tuvu 
dzīvesvietai, paliekot kopā ar ģimeni un iekļaujoties 
vispārējās izglītības klasē,
- skola veido un attīsta mērķtiecīgu sadarbību, kā 
arī veido un uztur pozitīvas attiecības ar dažādiem 
sadarbības partneriem, lai īstenotu iestādes plānus,
- izglītības iestāde ir iespējami labi aprīkota ar 
nepieciešamajām informācijas tehnoloģijām,
- skola papildina savu budžetu, sadarbojoties ar 
nevalstiskajām organizācijām, iesaistoties un 
līdzdarbojoties dažādos projektos.
        Komisija arī sniegusi ieteikumus iestādes 
darbības/izglītības programmu uzlabošanai – 
pilnveidot mācību procesa iekšējo diferenciāciju, 
dažādot atgriezeniskās saites veidus, aktualizēt 
pedagogu mācības kolektīvā, plānot emocionālā 

atbalsta pasākumus pedagogiem profesionālās 
izdegšanas risku un seku mazināšanai (strādājot ar 
speciālās izglītības programmu izglītojamajiem), kā 
arī ar šo mācību gadu uzsākot īstenot kompetenču 
pieeju mācību un audzināšanas procesā, karjeras 
izglītību tajā iekļaut kā integrētu mācību procesa 
sastāvdaļu.
     Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā 
„Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības 
novērtēšanas ziņojums” norādīts, ka Rugāju 
novada Eglaines pamatskolas direktores Ilzes 
Burkas profesionālā darbība novērtēta kritērijos 
un kompetencēs ar šādiem vērtējumiem: „labi” – 
kritērijos „Mērķu un uzdevumu izpilde”, „Amata 
pienākumu izpilde”, kompetencēs „Izglītības 
iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana”, 
„Orientācija uz attīstību” un profesionālās 
kvalifikācijas kritērijos „Izglītība”, „Profesionālā 
pieredze” un „Profesionālās zināšanas un prasmes”;
„ļoti labi” – kompetencēs „Spēja pieņemt 
lēmumus un uzņemties atbildību”, „Organizācijas 
vērtību apzināšanās” un „Attiecību veidošana un 
uzturēšana”, profesionālās kvalifikācijas kritērijā 
„Vispārējās zināšanas un prasmes”.
        Izglītības iestādes vadītāja profesionālās 
darbības novērtēšanas ziņojumā Ekspertu komisija 
atzīmējusi tādas pamatskolas direktores aktivitātes 
kā praksē ieviestas jaunas darba formas izglītības 
procesa dažādošanai, jaunas digitālās platformas 
un rīki attālinātā darba nodrošināšanai, papildināti 
nepieciešamie resursi mācību procesa kvalitatīvai 
īstenošanai, kā arī individualizēts darbs ar 
izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības 
programmas. Ziņojumā uzsvērts arī, ka direktore I. 
Burka amata pienākumus veic atbildīgi, apzinoties
savas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 
Izglītības iestādes pārvaldībā iespējami tiek 
izmantotas mūsdienīgas pieejas, pilnveidotas 
profesionālās prasmes, sekmēta virzība uz attīstību 
un savstarpējo sadarbību, kā arī skolas iekšējās 
kultūras veidošana un nodrošināšana. Izglītības 
iestāde un tās īstenotās izglītības programmas ir 
akreditētas uz maksimālo laiku – sešiem gadiem.
                 Paldies Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
kolektīvam par nozīmīgu ieguldījumu jaunās 
paaudzes vispārējā un iekļaujošā izglītošanā!

Rugāju novada dome izsludina elektroniskās izsoles
Nekustamo  īpašumu “Kazenāji” ar kadastra numuru 3874 016 0085 
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 016 0085 – 7,33 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 13 737,00 EUR.
Ar  izsoles noteikumiem  var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas  lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@
rugaji.lv.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 
03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 03.02.2021. plkst.13:00 līdz 
23.02.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 1 373,70 
EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. 
LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums 
“Kazenāji”, kadastra Nr.38740160085”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem 
nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Nekustamo īpašumu “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088 
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 004 0316 – 9,95 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 22 062,50 EUR.
Ar  izsoles  noteikumiem  var iepazīties  Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@
rugaji.lv.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 
03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 03.02.2021. plkst.13:00 līdz 
23.02.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 2 206,25 
EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. 
LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums 
“Māriņas 2”, kadastra Nr.38740040088”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem 
nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Vieglais pasažieru auto CHRYSLER VOYAGER reģ.Nr. HV9866 (pirmās 
reģistrācijas datums 11.04.2007, tehniskās apskates NAV, motors 2,8 D).
Izsoles sākumcena – 177,00 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Kontaktpersona: Līga Cepurniece tālrunis 29342304, e-pasts:
liga.cepurniece@rugaji.lv
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 
02.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 22.02.2021. plkst.13:00.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 02.02.2021. plkst.13:00 līdz 
12.02.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājuma nauda - 10% no kustamās mantas sākumcenas, tas ir 17,70 
EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr.
LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Automašīnas 
CRYSLER VOYAGER izsole”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši 
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.
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Turpinājums no 1.lpp.

Kā tālāk notikumi risinājās?
Bija tautas gājiens, gāja pa ielām. Un tad sāka runāt, 
ka jāiet būvēt barikādes. Un tad mēs praktiski uzreiz 
no tās manifestācijas aizgājām uz barikādēm. 

Kurā vietā bija tavas barikādes?
Mēs bijām Doma laukumā, pašā Rīgas centrā. 
Iegājām tajā centrā, reģistrējāmies. Bija tāda 
kafejnīca pretī „Pūt, vējiņiem” , viena puiša tēvam 
Vecrīgā bija pagrabiņš, tad tur mēs sildījāmies, 
dzērām tējas. 

Cik ilgi jūs cēlāt barikādes?
Katru vakaru, katru dienu. Kad jau viss bija sabūvēts, 
pēc tam mēs tur arī dzīvojāmies. 20. janvārī bija tā, 
ka mēs braucām no Imantas ar autobusu vakarā 
un it kā tam 37. autobusam vajadzēja iet apkārt 
Planetārijam, tur ir tāds pusaplis. Taču tajā brīdī 
mēsvēl nesapratām, kas notiek, jo mums visiem 
palūdza izkāpt ārā pie Nacionālā teātra. Mēs 
izdomājām iziet cauri pa parku un pēc tam iet uz 
barikādēm. Tā mēs gājām, arī mans radinieks Ervīns 
Kārkliņš, kurš arī bija dienējis karstajos punktos. 
Kad iegājām parkā un netālu no tās vietas, kur 
dzīvību zaudēja Slapiņš, sākās šaušana.

Jūs piedzīvojāt apšaudi?
Jā, jā, neapšaubāmi! Mēs ar Ervīnu bijām dienējuši 
tajā Padomju armijā, mēs abi divi uzreiz nokritām, 
paceļu galvu, skatos, Artūrs (Edvīna brālis) stāv 
celiņa vidū. Tad es pielēcu kājās, ar triecienu novēlu 
viņu no kājām nost, mēs aizslēpāmies aiz liepām, 
tad lēnām, lēnām atkāpāmies līdz Nacionālajam 
teātrim, pēc tam skrējām uz Augstāko Padomi. Tajā 
brīdī viss momentāli mainījās. 

Notikumi sāka risināties ļoti strauji?
Jā, pirmkārt visi lielie pūļi tūlīt pazuda. Palika 
stāvēt vīri, kuros varēja redzēt, ka viņi ir ar kārtīgu 
pārliecību. Es tad tajā brīdī iestājos Augstākās 
Padomes Kārtības sargu vienībā.  Pats pieteicos. Es 
zināju, ka tur lasa čaļus, kam ir kaut kāda pieredze, 
kuri zina, ar kuru galu stroķis šauj. Mēs tur bijām, 
ja nemaldos, 136 cilvēki. Tā bija Komisiju ēkā, mēs 
bijām 3. stāvā, dzīvojām vienā no tām telpām. Tas 
bija Kārtības sargu bataljons. Ja kāds paziņoja, ka 
omonieši ir Vecrīgā, tad mēs skrējām un meklējām, 
vai ir, vai nav. 

Ar kādu mērķi dibināja to vienību? Jau ar 
praktisku aizsardzības uzdevumu?
Gandrīz. Mūs pievienoja pie miličiem klāt. Mēs 
pa kluso no Latgales atvedām šādus, tādus ieročus, 
karabīnes un tā...Citi uzskatīja, ka tas nav pareizi un 
varbūt, ka tas arī nebija pareizi īstenībā. Bet nu...ko 
tad mēs, gadi 24, 25, dullums galvā, cik negribi. 

Tie apstākļi jau arī unikāli. Pirms tam nebija tā 
bijis un pēc tam arī nē. Nebija laika ilgi domāt.
Nezinu, tur viss kaut kā pašplūsmā gāja. Trāpījos 
tādā blicē, ka tur tie puiši bija ar tādu pamatīgu 
pārliecību iekšā. Tad, kad barikādes aiztaisīja ciet, 
mēs jau arī no turienes pa taisno aizgājām, kad 
nākamajā dienā pie mums bija atnācis mūsu grupu 
uzrunāt Vecstirāns, neatceros precīzi tos datumus, 
mēs pa taisno aizgājām un iestājāmies I. Policijas 
bataljonā. No Kārtības sargiem gandrīz vai divas 
trešdaļas aizgāja un iestājās struktūrās.

Sākums bija Barikāžu laikā?
Jā, tieši janvāra Barikāžu laikā. Jo visu laiku 
dzīvojām Komisiju ēkā, dežūrējām.

Vai bailes bija?
Zini, gaidot ir bailes, bet, kad sākas darbība, viss 
kaut kādīgi aiziet citā plānā.

Tajā momentā nav, kad domāt...
Tajā momentā, kad Arča (Edvīna brālis Artūrs) tur 
stāvēja kā eņģelītis pa vidu tam celiņam, tad gan 
tāds kā raudiens parāva. Labi nebija. Viņam tad bija 
16 gadi – riktīgs puiķelis. Nebija saprašanas, ka viss 
ir ļoti nopietni. Tā bija tikai mums ar Ervīnu.

No šodienas atskatoties, tas ir ārprāts, ka Rīgā tā 
var notikt...
Mierīgi, īstenībā, ka notika tik maz. Mēs esam tā 
ļoti veiksmīgi izšļukuši cauri. Viņi vienkārši nobijās, 
jo visapkārt bija ļoti daudz ārzemju žurnālistu, 
nobijās no rezonanses. Jo, ja viņi būtu līduši iekšā, 
tad taču pretestība kaut kāda būtu un kāda daļa 
jau būtu nevis nevardarbīgi, bet vardarbīgi. Satiku 
vienu no Kurzemes, kas ar lielu aitādas kažoku 
rādīja vācu šmeiseri kaklā. Bija vīri padomājuši 
par apbruņojumu. Tur baigās asinis būtu bijušas. 
Visumā, tā tautas masveidība tajā momentā, kad 
sāka šaut, ātri pajuka. Tas nu ir fakts. 

Pēc barikādēm Tu biji Policijas bataljonā. 
Jā, Policijas bataljonā un tad pēc augusta Puča 
to pārveidoja par Latvijas Republikas Drošības 
dienestu, biju tajā kādu gadu, tad aizgāju projām. 

Barikāžu laiks bija līdz Pučam, ar to beidzās.
Pučs bija visinteresantākais. Puča laikā mums 
nedeva pavēli. Mēs pavēli gaidījām, gaidījam, 
kamēr saņemām pavēli nolikt ieročus. Daļa aizgāja 
mežā. Tautā mūs sauca par Baltajām beretēm. Kad 
pēc Rubika aresta, mēs braucām uz centrālcietumu, 
arī bija kaut kas līdzīgs Baltijas ceļam. Braucot 
no centrālcietuma atpakaļ, ieraudzījuši mūs tajās 
kamoflāžās, ar automātiem, no sākuma domāja, ka 
omonieši, bet pēc tam, kā reiz braucām gar bijušo 
čekas ēku, viens no cilvēkiem teica: „Nē, veči, šis 
ir viens no pēdējiem Rubika auto.” Tad mums tauta 
vienkārši sāka aplaudēt. 

Kāda tajā brīdī bija sajūta?
Godīgi sakot, pa muguru skudriņas skrēja.

Tur ir vajadzīga drosme. Kāpēc tad tur nebija 
vairāk, bet bija tik, cik bija?
No katra cilvēka var sagaidīt daudz ko. Un tas, ka 
tu esi tāds un tāds kaut kādā ikdienas situācijā, bet 
ekstremālās situācijās cilvēki parāda kaut ko tādu, 
ko no viņa pilnīgi negaida. Var būt kāds klusais 
cinītis. Mums bija viens brīnumbērns - tāds maziņš 
augumā, bet viņam bija tāda enerģija iekšā! 

Edvīn, ja tev šodien vajadzētu iet uz Barikādēm, 
vai tu ietu?
Ne mirkli nekavētos!

Tagad daudzi runā, ka neietu uz Barikādēm, 
kam to valdību aizstāvēt?
Muļķības! Viņi vienkārši nav tā kārtīgi krievu laikā 
dzīvojuši! Šitās ir pilnīgi tukšas muļķības, ko tie 

cilvēciņi runā dažs labs. No valdības un valdošajiem 
varētu vairāk gribēt, lai mazāk pa valsts kabatu 
dzīvojas.

Vai Latvijai bija vajadzīgas Barikādes?
Noteikti bija vajadzīgas! Es domāju, ka bez 
Barikādēm mēs nekādu neatkarību nebūtu atguvuši. 
Tas ir viennozīmīgi. Kā pēc Barikādēm izrīkojās  
un varu izmantoja saviem mērķiem kāds, tas ir cits 
jautājums. Tas bija vajadzīgs, bez tā nevarēja. 1990. 
gadā sēdēja, pasludināja, bet tas nebija ne de facto, 
ne de jure.

Vai šodien Rugājos būtu, kas aizstāv barikādes?
Es domāju, ka jā. Kāda neliela grupiņa, bet būtu. 
Es domāju, ka pietiktu. Cik daudz tagad rugājiešu 
jau ir militārajās struktūrās! Zini, jo cilvēki ir tuvāk  
zemei, jo viņi ir mazāki īdētāji. Tie vairāk ir pilsētā 
un augšā. Izšķirošos brīžos daudz izlemj pati tauta, 
kaut gan lielākoties tā ir marionete lielā spēlē. Iet 
uz Barikādēm nevienu nevajadzēja daudz lūgties, 
pietika padot ziņu, un tauta aizgāja. Pirms kaut ko 
šņurksti par savu valsti, pirmkārt pats kaut ko izdari!

Tev ir piešķirta Barikāžu dalībnieka Piemiņas 
zīme?
Man ir Barikāžu Piemiņas zīme, ir mazā un lielā, 
I. Policijas bataljona zīme, ko uztaisījām uzreiz pēc 
zvēresta, to piešķīra katram, kas bija iestājies līdz 
Pučam. Pēc tam jau gribētāju bija daudz. Ir bataljona  
zīme uz 25. gadiem sudrabā, kad tikāmies. Tai 
ir arī mazā zīme, bet to es nekad neņemu nost no 
žaketes, kā arī citi apbalvojumi.  Man ir vienreizējs 
gandarījums, ka tur ir būts, ka tas ir redzēts un 
darīts. Un tas nav daudziem lemts. Es esmu viens no 
daudziem, un viens es nebūtu neko izdarījis. 

“No katra cilvēka var sagaidīt daudz ko. 
Un tas, ka tu esi tāds un tāds kaut kādā 

ikdienas situācijā, bet ekstremālās 
situācijās cilvēki parāda kaut ko tādu, 

ko no viņa pilnīgi negaida.”

“Iet uz Barikādēm nevienu nevajadzēja 
daudz lūgties, pietika padot ziņu, un tauta 
aizgāja. Pirms kaut ko šņurksti par savu 

valsti, pirmkārt pats kaut ko izdari!”

E. Kulovam 
piešķirtā 
Piemiņas 
zīme par 
piedalīšanos 
Latvijas 
neatkarības 
aizstāvēšanā 
1991. gada 
janvārī - 
augustā. 
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Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
13. februārī plkst 8.30 dievkalpojums. 

Turpināsies aizdevumu programma mazajiem lauku 
uzņēmējiem
Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus 
noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un 
zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus 
grozījumiem Eiropas Komisijas de minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas 
termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un 
nosacījumiem.
       Ar izmaiņām noteikumos ir paplašināts atbalstāmo nozaru un pretendentu loks, 
piemēram, aizdevuma atbalstu turpmāk varēs saņemt arī sabiedriska organizācija, ja 
tā veic saimniecisko darbību. Atbalstu varēs saņemt arī ēku nomai vai ēku uzturēšanas 
pakalpojumam, kā arī darījumiem ar nekustamo īpašumu, ja tie ir daļa no īstenojamā 
projekta un to iegādes vērtība nepārsniedz 35 tūkstošus eiro. Ir paaugstināts maksimālais 
saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma slieksni no 70 līdz 100 tūkstošiem eiro, lai 
veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā lauksaimniecībā, lauku attīstībā 
un zivsaimniecībā un iespējami mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību. 
Tāpat kā līdz šim, aizdevumu izsniegs un programmu administrēs finanšu institūcija 
“Altum”.

Dievkalpojumi februārī 
Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

7. februārī pulksten 12.00 Mēneša I svētdiena.KUNGA 
PREZENTĀCIJA, svētki (sveču svētīšana, Sv. Blazija, bīskapa un 
mocekļa, piemiņas diena svētība pret kakla slimībām. sv. Agatas 
piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana).
21. februārī pulksten 12.00

Rugāju Romas katoļu baznīcā

2. februārī pulksten 12.00 KUNGA PREZENTĀCIJA, svētki 
(sveču svētīšana, Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena 
svētība pret kakla slimībām. sv. Agatas piemiņas diena (maizes, sāls 
un ūdens svētīšana).
7. februārī pulksten 14.00 Mēneša I svētdiena.
21. februārī pulksten 14.00

Skujetnieku baznīcā

1. februārī pulksten 12.00 KUNGA PREZENTĀCIJA, svētki 
(sveču svētīšana, Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena 
svētība pret kakla slimībām. sv. Agatas piemiņas diena (maizes, sāls 
un ūdens svētīšana).

Rugāju novada Sociālais dienests saka PALDIES 
Jurim un Venerandai Baltajiem par 

atbalstu un nesavtīgu brīvprātīgu 
palīdzību šajā Covid laikā.

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes 
bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 7. 
februārim

Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas 
simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija 
lēmusi līdz 7. februārim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu 
var pieteikties bez ārsta nosūtījuma. 
           Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu 
infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, 
garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt arī bez ārsta 
nosūtījuma, iepriekš piesakoties. Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies 
Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, 
testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Šāds lēmums 
pieņemts, ņemot vērā jaunā SARS-CoV-2 celma straujo izplatību 
šajās valstīs.Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm 
pacientam izsniedz arī ģimenes vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja 
tests jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.

Rančo “Ozolmājas”
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 
22314805, 26160423
Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu pag., 
Balvu nov.

Zirgu sēta “Kapulejas”
Vizināšanas kamanās un zirga mugurā.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 
28738007
Rutkova, Tilžas pag., Balvu nov.

Vizināšanās zirga kamanās
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 
26562138
Aizpurve, Medņevas pag., Viļakas nov.

Briežu dārzs “Mežsētas”
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 
29104212
Silenieki, Rugāju pag., Rugāju nov.

Dabas parks “Balkanu kalni”
Apgaismotas distanču slēpošanas trases 
(1.5 - 5 km), ragavu kalniņš, 
inventāra noma
Informācija: 29132664
Vilkova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

Stiglovas grava
Dabas taka (2.4 km vienā virzienā)
Stiglova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

“Stompaku purvi” dabas taka
Dabas taka uz partizānu mītnēm (1.5 km 
vienā virzienā)
Stompaki, Susāju pagasts, Viļakas nov

Viļakas ezera sala
Pontonu tilts līdz salai (144 m), dabas 
taka (442 m)
Liepnas iela 48, Viļaka,Viļakas nov.

Aktīvās atpūtas parks “Zīdūņs”
Distanču slēpošanas trase, pastaigu taka.
Malnava, Kārsavas nov.

Dabas parks “Numernes valnis”
Dabas taka (800 m), skatu tornis, vides 
objekts “Uguns”
Numerne, Salnavas pag., Kārsavas nov.

Balvu vecais parks
Piknika vietas Balvu ezera krastā
Kubulu pag., Balvu nov.

Vietas Ziemeļlatgalē, kur doties baudīt 
ziemu!

Aktivitātes pieejamas atbilstošos laikapstākļos!

Ievēro distanci! Atpūties savas mājsaimniecības ietvaros! 
Lieto masku, ja nepieciešams! Esi atbildīgs!

Informāciju apkopoja Balvu, Viļakas, Rugāju, Kārsavas novadu tūrisma speciālisti.


