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• Nāc mācīties! 

Darbu sācis jaunais novada domes sasaukums 
 
Rugāju novada domē uz pirmo sēdi pulcējās jaunā sasaukuma deputāti, 
lai ievēlētu novada vadītāju. Atklāti balsojot par Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Sandru Kapteini(Vienoti novadam). 
Novada domē turpmākos četrus gadus  svarīgus lēmumus pieņems 
deviņi vēlētāju atbalstu guvuši deputāti: Sandra Kapteine, Andris 
Leons, Inese Feldmane, Eduards Stalidzāns un Iveta Arelkeviča no 
“Vienoti novadam”, Maruta Paidere - “Atbalss”, Valdis Ančs , Arnolds 
Zizlāns, Olita Loseva no vēlētāju apvienības “Mēs-vienlīdzīgam 
novadam”. Jaunā domes vadītāja tika sveikta ar ziediem un laba 
vēlējumiem turpmākai sadarbībai. 
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Ir jāmīl savs darbs... 

Pašvaldību vēlēšanu laiks ir garām. Iestājies miers 
vēlētāju vidū, savukārt, vēlētāju uzticību ieguvušajiem 
deputātiem priekšā liels un atbildīgs darba cēliens. 
Turpmākos četrus gadus novada domes vadītāja 
pienākumus uzticēts veikt Sandrai Kapteinei. 
Iepriekšējā sasaukuma domē Sandra Kapteine ieņēma 
Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietnieces amatu.  

• Ņemot vērā Jūsu pieredzi strādājot novada 
domē, kāda ir atšķirība starp darbu pašvaldībā 
iepriekš un tagad? 
Pirmais satraukums un nemiers ir garām, ir pagājis jau 
mēnesis kā esmu ievēlēta priekšsēdētājas amatā un 
esmu jau apradusi ar jauniem pienākumiem. Tā kā 
aizvadītajos gados jau man bija ļauts nedaudz iepazīties 
ar  pienākumiem, kādi ir jāveic esot novada vadības 
amatos, bija vieglāk iejusties jaunajā amatā. 
• Kādas varētu būt tās galvenās ieceres, ko 
vēlaties paveikt esot priekšsēdētāja amatā? 
Šī vasara aizrit ļoti saspringti, ir  nozīmīgi objekti , kas 
jārealizē tuvākajos mēnešos, jāseko līdz Rugāju novada 
un Eglaines pamatskolas siltināšanas projektu gaitai 
,jāpabeidz stadiona izbūve, darbi norisinās Veselības un 
sociālās aprūpes centrā „Rugāji”, jāturpina nākamo 
darbu plānošana iepirkumam 2.kārtai, esam iesākuši 
izbūvēt Lesnicovas ceļu. Jaunais domes sasaukums 
uzsācis darbu.  Vēlreiz , paldies visiem vēlētājiem, kas 
atbalstīja un balsoja aizvadītajās vēlēšanās. Atkal 
ievēlēšana ir kā atzinīgs  iepriekšējā darba novērtējums 
un tāpēc centīsimies sevi attaisnot nākamos 4 gadus. 
Esam izanalizējuši aizvadīto darba gadu rezultātus kad 
sākām strādāt novadā, un jāatzīst, ka mūsu –Rugāju 
novada veidošana bija pareizākais un labākais 
risinājums mūsu novada iedzīvotājiem. Esam spējuši 
pierādīt , ka arī mazs novads var apgūt veiksmīgi 
projektus un piesaistīt finansējumu, novada teritorija 
attīstījusies vienmērīgi, realizējot ūdesssaimniecības 
projektus, siltinot sociālo māju, utt. 
• Kas, Jūsuprāt, būs prioritāte nākamajam 
plānošanas periodam, kā tiks veidots domes darbs? 
       Arī turpmāk tāpat kā līdz šim prioritāte novadā būs 
izglītība. Esam vienojušies, ka startēsim vēl 
noslēdzošajā kārtā skolu siltināšanā , lai siltinātu 
Rugāju novada vidusskolas ēku, nomainītu apkures 
sistēmu skolas ēkā. Nākamajā plānošanas periodā 
uzsvaru liksim uz līdzdalību infrastruktūras sakārtošanā 
–ceļu seguma izbūvi uz uzņēmumiem. Noteikti gribētos 
atrisināt ar ciemu centru apgaismojumu saistītos 
jautājumus. Ļoti daudz nesakārtotu lietu Lazdukalnā ir 
ar nekustamo īpašumu-zemi un ēkām , jākonsultē 
iedzīvotāji, lai veicinātu īpašumu sakārtošanu. 
• Vai plānojat ieviest būtiskas izmaiņas 
pašvaldības darba organizācijā? 

Šobrīd ,lai nodrošinātu novada vadības pieejamību, 
Lazdukalna pārvaldē noteiktā laikā iedzīvotāji var 
griezties pie priekšsēdētājas  vietnieka, plānots, ka ar 

laiku uz Lazdukalna pārvaldi 
konkrētās dienās izbrauks zemes 
ierīkotājs. Ar 1.jūliju, kā noteikts 
likumā, ir izdarītas izmaiņas domes 
struktūrā, izveidojot izpilddirektora 
amata vienību, ko līdz šim bija ļauts 
veikt, darbu savienošanas kārtībā, 
apvienojot priekšsēdētāja un 
izpilddirektora amatus.  

• Kādi ir svarīgākie priekšnoteikumi 
veiksmīgam novada domes darbam? 

Noteikti jābūt labam, saliedētam 
kolektīvam, kāds tas arī mums ir. 
Katram speciālistam ir jāmīl savs 
darbs, jājūtas labi darba vidē, tikai tad 
var sasniegt labus darba rezultātus. 
• Kas mainījies Jūsu ikdienas 
dzīvē stājoties jaunajā amatā?  

Protams, tās ir garākas darba stundas, brīvdienas bieži vien tiek 
pakārtotas darba vajadzībām, bet ar visu to es biju rēķinājusies, 
pieņemot ļoti nopietnu lēmumu kļūt par novada vadītāju. Varu pateikt 
to, ka man ļoti patīk darbs ar cilvēkiem, pirms vēlēšanu laikā es 
sapratu, ka ir jādodas biežāk tikties ar iedzīvotājiem uzklausīt viņus, 
un to es esmu apņēmusies arī izdarīt. 
• Kā relaksējaties pēc darba dienas, vai izdodas izbrīvēt laiku 
ģimenei, vaļaspriekiem?  
Ir iestājies savādāks darba ritms, es zinu, ka beidzoties darba dienai 
pēc stundu garas atpūtas, varu ikdienas nodoties saviem 
vaļaspriekiem-  puķēm  , kas priecē pašu un citus, izcept torti vai 
kādus citus kārumus, vasarā noteikti ir ogošana un sēņošana , ziemas 
garajos vakaros laiku aizpilda rokdarbi, ļoti patīk vadīt auto, kas 
vienlaikus ir arī atslodze garajai darba dienai. 
Mans stiprais plecs, balsts un padomdevējs vienmēr ir bijis un ir mans 
vīrs Vilnis, es zinu, ka vienmēr varēšu paļauties, lūgt padomu un 
domas  saimnieciskos jautājumos. Vilnis ir tas , kas mani nākušu no 
pilsētas ir iemācījis rast gandarījumu un gūt prieku no tikko izartas  
vagas pavasarī, līdz nobriedušam labības laukam augusta vidū. Dēli 
vienmēr ir iedrošinājuši pieņemt lēmumus , zinu , ka mani mīļie un 
tuvie cilvēki vienmēr man būs līdzās, gan ar uzmundrinājuma vārdu, 
gan morālu atbalstu. 

S.Voiciša 
 

Izmaiņas štatu sarakstos: 
Rugāju novada domes priekšsēdētāja -Sandra Kapteine 
(tālrunis-64507245, 26345838,27803039) 
Novada domes priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons, 
pieņemšanas laiki - pirmdienās novada domē 10-12, Lazdukalna 
pagasta pārvaldē otrdienās 9:30-11:30. 
Izpildirektore- Daina Tutiņa ( tālrunis 64507246,27800548) 
Rugāju novada zemes ierīkotājs- Gatis Začs (tālrunis 
64507246) 
Rugāju novada lauku attīstības speciāliste -Velta Leone 
(Rugājos) pirmdien 9-15  
Trešdien 9-15, piektdien 9-12 –tālrunis 28398550, otrdien, 
ceturtdien (Beņislavā) 
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 Domes sēdēs lemts 
 
18.06.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7) 
Par Rugāju novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: Ievēlēt Rugāju novada domes 
deputāti Sandru Kapteini par Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju. 
Par Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Ievēlēt Rugāju novada domes 
deputātu Andri Leonu par Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietnieku. 
Par Rugāju novada domes Finanšu komitejas izveidošanu 
un komitejas locekļu ievēlēšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izveidot Finanšu komiteju 7 
cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Sandru Kapteini, Inesi 
Feldmani, Ivetu Arelkeviču, Marutu Paideri, Eduardu 
Stalidzānu, Andri Leonu, Valdi Anču. 
Par Rugāju novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas izveidošanu un komitejas locekļu 
ievēlēšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izveidot Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komiteju 4 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā 
deputātus: Sandru Kapteini, Inesi Feldmani, Eduardu 
Stalidzānu, Olitu Losevu. 
Par Rugāju novada domes Saimniecisko jautājumu 
komitejas izveidošanu un komitejas locekļu ievēlēšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izveidot Saimniecisko 
jautājumu komiteju 3 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 
Eduardu Stalidzānu, Andri Leonu, Arnoldu Zizlānu. 
Par pašvaldības izpilddirektora amata vienības izveidošanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izveidot amata vienību – 
pašvaldības izpilddirektors (profesijas kods 1112 38). 
 
Rugāju novada domes 21.06.2013. ārkārtas sēdes lēmumi 
(protokols Nr.8) 
Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada pašvaldības 
amatpersonām Rugāju novada dome NOLEMJ: Noteikt, ka 
paraksta tiesības bez Rugāju novada domes priekšsēdētājas 
Sandras Kapteines vēl ir Rugāju novada domes priekšsēdētājas 
vietniekam Andrim Leonam. 
Par Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas 
locekļu ievēlēšanu Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Rugāju novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas 
sastāvā ievēlēt: 

1.1. Dainu Tutiņu; 
1.2. Lauru Kļaviņu; 
1.3. Guntaru Pipuru; 
1.4. Eduardu Stalidzānu; 
1.5. Andreju Stepānu. 
2. Par Rugāju novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāju apstiprināt Guntaru Pipuru. 
3. Noteikt, ka Rugāju novada pastāvīgās iepirkumu 

komisijas sekretāres pienākumus veic Rugāju novada domes 
sekretāre Inga Gavare. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  
Jauniešu apmaiņas projekta “EUROP’ARTS” ietvaros 

no 27.jūlija līdz 7.augustam tiek rīkots jauniešu apmaiņas 

brauciens uz Franciju, kurā piedalās 17 dalībnieki no Rugāju 
novada vidusskolas. Projektā paredzēts, ka transporta 
izmaksas 30 % apmērā ir jāsedz katram dalībniekam pašam 
un atlikušo daļu sedz pašvaldība. Kopā aviobiļešu izmaksas 
sastāda Ls 1075, no kurām Ls 901 sedz paši dalībnieki. 
Papildus aviobiļešu apmaksai nepieciešamais finansējums no 
pašvaldības budžeta ir Ls 174,00. Rugāju novada dome 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 174,00 (viens simts 
septiņdesmit četri lati 00 santīmi) daļējai transporta izmaksu 
segšanai. 

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 
2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Neparedzēto 
izdevumu fonds" plānotajiem līdzekļiem, Finanšu nodaļai 
veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2013.gada budžetā.  
Par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: Izmaksāt atlaišanas 
pabalstu Ritai Krēmerei priekšsēdētāja amatam noteiktās 1 
(vienas) mēnešalgas apmērā.  
 
Rugāju novada domes 27.06.2013. sēdes lēmumi 
(protokols Nr.9) 
 
Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa,  
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no: 
1. 01.05.2013. līdz 31.05.2013. – 1 ģimenei; 
2. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 5 ģimenēm; 
3. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 15 ģimenēm; 
4. 01.06.2013. līdz 30.11.2013. – 1 ģimenei. 

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no: 
2.1. 01.05.2013. līdz 31.07.2013. – 6 personām; 
2.2. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 5 personām; 
2.3. 01.06.2013. līdz 30.11.2013. – 3 personām; 
2.4. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 2 personām. 

3. Piešķirt maznodrošinātas personas(ģimenes) 
statusu no: 

3.1. 01.05.2013. līdz 31.10.2013. – 1 ģimenei; 
3.2. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 1 personai. 

4. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 27 
personām Ls 901,00 apmērā. 

5. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām Ls 
150,00 apmērā. 

6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām 
Ls 150,00 apmērā. 

7. Piešķirt materiālo pabalstu 2 personām Ls 60,00 
apmērā. 

8. Piešķirt represētās personas pabalstu 1 personai 
Ls 20,00 

9. Piešķirt malkas pabalstu 2 personām Ls 50,00 
10. Piešķirt līdzekļus bēru organizēšanai 1 personai 

Ls 214,00. 
11. Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 4 personām 
Par pašvaldības zemes nomu 
1 Rugāju novada dome NOLEMJ:   turpinājums 4.lpp 
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turpinājums no 3.lpp 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Gunāru Melnaci, par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 002 0033 – 2.9 ha platībā iznomāšanu. 

1.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  
1.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.  

1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
2. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Birutu Bikaviņu par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0398 – 0.6 ha platībā iznomāšanu. 

2.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  
2.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.  

2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
3. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

3.1. Iznomāt Sarmītei Koļčai zemes vienības daļu 0,04 
ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0256 sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

3.2. Iznomātās zemes vienības lietošanas mērķis: 0502 
– pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 

3.3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 1 gadu.  
3.4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.  

3.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
4. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Astrīdu Tūmiņu par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0276 – 0.6 ha platībā iznomāšanu. 
4.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  

4.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.  

4.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
5. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Veltu Leoni par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 002 0141 – 6.5 ha platībā iznomāšanu. 

5.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  
5.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 

nodokļus.  
5.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 

pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
6. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Aleksandru Piļku par 
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0371 – 0.1 ha platībā iznomāšanu. 

6.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  
6.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos 
nodokļus.  

6.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
7. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „Baltijas ogu kompānija”, 
reģ. Nr. 40103290112, par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 2 ha platībā 
iznomāšanu ar apbūves tiesībām. Pēc kadastrālās uzmērīšanas 
zemesgabala platība var tikt precizēta. 

7.2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.  
7.3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

7.4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601. 
Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt Aināram Losevam nodot nomā zemes gabalu 
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0306. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki” sadalīšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma „Bundzenieki”, kadastra Nr. 
3874 012 0343 – 12.78 ha platībā, atdalīt zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0198 – 2.3 ha platībā 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0198 piešķirt nosaukumu „Bundzenieki 1”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0198 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
Par nekustamā īpašuma „Cibuļi" sadalīšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma „Cibuļi”, kadastra Nr. 3874 
011 0085, atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 
011 0086. 
2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 
011 0086 piešķirt nosaukumu „Cibuļi 1”.          turpinājums 5.lpp 
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turpinājums no 4.lpp 
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 011 

0086 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

Par nekustamā īpašuma „Upes mala” sadalīšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma „Upes mala”, kadastra Nr. 
3850 007 0092, atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 
3864 011 0019 27.6 ha platībā 

2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 
3864 011 0019 piešķirt nosaukumu „Upes mala 1”  

3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3864 011 
0019 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

 
Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” sadalīšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3864 004 
0063 divās daļās: pirmās daļas platība 1,5 ha, otrās daļas platība 
5,6 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. No atdalītās daļas 1,5 ha platībā izveidot jaunu 
īpašumu ar nosaukumu „Ozoliņi” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

3. No atdalītās daļas 5,6 ha platībā izveidot jaunu 
īpašumu ar nosaukumu „Ozoliņi - 2” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601.  
Par nekustamā īpašuma „Leitāni” sadalīšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Atdalīt 15 ha no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 
3874 016 0066 saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. No atdalītās daļas izveidot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu „Leitāni 2” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 
Par atteikumu nodot zemi īpašumā  
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt Marijai Lielbārdei nodot īpašumā zemes 
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0151 kā mantojamo 
zemi. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
Rugāju novada dome NOLEMJ: 
1. Izbeigt 2013.gada 30.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu 
Nr. 2013/7 ar Sandru Paideri par Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0363 2 ha platībā iznomāšanu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-
2019.gadam  

gala redakcijas pieņemšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt Rugāju novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam gala redakciju. 

2. Nodot atzinuma saņemšanai Latgales plānošanas 
reģionam. 

3. Publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Kurmenīte” un ievietot pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv.  

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata 
par 2012.gadu apstiprināšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības publisko 
pārskatu par 2012.gadu. 
Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada pārskata 
apstiprināšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2012.gada 
pārskatu. 
Par grozījumiem Rugāju sporta centra amata vienību un 
amatalgu sarakstā 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību 
un amatalgu sarakstā:  

1. likvidēt amata vienību dežurants (profesijas kods 
9629 05); 

2. izveidot jaunu amata vienību tehniskais strādnieks 
(profesijas kods 9333 08), nosakot amatalgu Ls 200,00 (divi 
simti lati 00 santīmi) mēnesī.  
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējās zibensaizsardzības 
sistēmas ierīkošanai  
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1 828,09 (viens 
tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi lati 09 santīmi) ārējās 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai dzīvojamajai mājai 
Liepu ielā 2, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
un Rugāju novada sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. 

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 
2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Komunālā 
saimniecība”.  
Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa 
izvirzīšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Atsaukt Rugāju novada pašvaldības pārstāves Ritas 
Krēmeres dalību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. 

                                                              turpinājums 6.lpp 



Domes ziņas_________________________________________________________„Kurmenīte”07.2013 
 

-6-                                                                                                                                                            © 2013, Rugāju novada izdevums          

 

turpinājums no 5.lpp  2. Izvirzīt Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju Sandru Kapteini Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai. 
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai Nacionālā veselības 
dienesta  
Vidzemes nodaļas sadarbības sanāksmēs 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 
Deleģēt Rugāju novada domes pārstāvi – Rugāju novada 
domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini dalībai sadarbības 
sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā. 
Par Rugāju novada domes Administratīvās komisijas 
ievēlēšanu 
Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Rugāju novada domes Administratīvās komisijas 
sastāvā ievēlēt: 

1.1. Anitu Everti; 
1.2. Oļegu Aleksandrovu; 
1.3. Guntaru Pipuru; 
1.4. Andreju Šlapakovu; 
1.5. Marutu Paideri. 
2. Par Rugāju novada domes Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Guntaru Pipuru. 
 

Paziņojums par plānošanas dokumenta gala 
redakciju 

Rugāju novada dome 2013.gada 27.jūnija domes 
sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 11.§) 
apstiprināt Rugāju novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam gala redakciju un nodot to 
atzinuma saņemšanai Latgales plānošanas reģionam. 

Laura Kļaviņa
Rugāju novada teritorijas plānotāja 

Republikas vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centru darbinieki „Rasas pērlēs” 
 
     26.jūnijā atbalsta centrā Rugājos pulcējās direktori, sociālie darbinieki, psihologi un sociālie audzinātāji no 
republikas vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centriem, kas īsteno valsts programmu. Sanāksmē piedalījās arī 
Latvijas Bērnu fonda viceprezidente V.Vucāne. Kolēģi iepriekšējo reizi šeit bija 2009. gada decembrī, tāpēc tagad ar 
interesi vēroja šajā laikā notikušās pārmaiņas. Gan to, ar ko papildināta Bērnu atbalsta mājā, gan to, kas radies no jauna. 
Jaunuzbūvētā Vecāku atbalsta māja speciālistu prāt ir labs resurss pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai un sniedzamo 
pakalpojumu klāsta paplašināšanai, jo dod iespēju strādāt ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu ģimeņu locekļiem, kuri šeit 
var apmesties. Pozitīvi tika novērtēta uzsāktā vardarbībā cietušo sieviešu rehabilitācija projekta ietvaros. Ciemiņiem bija 
iespēja padarboties arī praktiski, apgūstot prasmes, kas var noderēt ikdienā, strādājot ar klientiem. Darba grupās 
speciālisti pārrunāja sava darba aktualitātes, mainījās pieredzē. Pēc visām aktivitātēm pusdienas svaigā gaisā lauku 
apstākļos bija lielisks kopīgi pavadītās dienas noslēgums.„Rasas pērļu” darbiniekiem šī diena bija ne tikai laba iespēja 
tikties ar pārējo centru speciālistiem, bet arī iespēja uzklausīt pieredzējušāko kolēģu ieteikumus vardarbībā cietušo 
bērnu rehabilitācijas procesa pilnveidošanai.   

  
 

Cien. novada iedzīvotāji! Būsim pateicīgi, ja jaunās ražas jāņogu, upeņu, ērkšķogu un dārzeņu 
pārpalikumus ziedosiet mūsu centra iemītniekiem. Telefons saziņai - 26538388. 

LRAC Rasas pērles 
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Pieredzes apmaiņa 
M.Balode 

Piektdien, 12. Jūlijā, Rugāju novadā viesojās 
Naukšēnu novada domes pārstāvji. Vizītes 
mērķis bija iepazīties ar Rugāju novadu un 
pašvaldības darbu. Kopīgās diskusijās 
novadu speciālisti apmainījās ar informāciju 
par savu darbību, metodēm, pašvaldības 
iestāžu darbību un citiem interesējošiem 
jautājumiem. Tikšanās bija ļoti noderīga abu 
novadu speciālistiem, jo deva iespēju 
iepazīties ar cita novada darbības specifiku, 
gūt jaunas idejas un iespējas sava darba 
uzlabošanai. 
 

„...ziedu  meitenes un zēni ” 

19.jūlijā plkst. 20:00 Tautas namā 
notika Rugāju novada Jaunības svētku 
svinības „Mēs ziedu meitenes un zēni", 
kurās sumināti tika 1995.gadā dzimušie 
novada jaunieši. Novadā kopā reģistrēti 
35 1995.gadā dzimušie. Lai gan svinības 
sākumā bija iecerētas Rugāju parkā, 
mainīgie laikapstākļi ar lietu un vēju lika 
mainīt pasākuma norises vietu. Taču tas 
netraucēja gaviļniekiem, viņu 
radiniekiem un draugiem ierasties uz 
pasākumu un kopīgi piedalīties jauniešu 
sumināšanā un svētku sajūtas radīšanā.  

Atklājot pasākumu jaunieši tika 
aicināti vēl pēdējo reizi apsēsties vecāku 
klēpī, lai, tādējādi, simboliski atvadītos 
no bērnības. Pasākumā jaunieši pateicās 
saviem vecākiem un vecvecākiem par 
viņu pūlēm, centību un neatlaidību savu 
bērnu un mazbērnu audzināšanā 18 
gadu garumā. Savukārt vecāki sumināja 
savus gaviļniekus ar laba vēlējumiem un 
dziesmu Tatjanas Kočānes izpildījumā. 

Pēc svinīgā brīža izskaņas svētkus 
turpināja balle kopā ar Kasparu Maku, 
kur ikvienam interesentam bija iespēja 
svētkus noslēgt ar raitiem deju soļiem. 

M.Balode 

 
SVEICIENS JAUNĪBAS SVĒTKOS! 

 
Foto no D.Janišas personīgā arhīva 
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Ilgais un grūtais gatavošanās laiks bija to skaisto un 
sirdi pacilājošo mirkļu vērts, ko izjutām mēs- svētku 
dalībnieki esot kopā gan Daugavas stadionā, gan 
Mežaparka lielajā estrādē ar citiem tik pat 
smaidošiem un šos svētkus mīlošiem dalībniekiem 
kā mēs paši. Lai gan laikapstākļi bija tik vasarīgi, ka 
tā vien aicināja uz jūrmalu, mēs varonīgi 
apmeklējām mēģinājumus, neskatoties uz svelmaino 
sauli. Izturējām un esam gandarīti un lepni par 
paveikto darbu, par svētkiem sev un citiem. 
Ik vakaru kanāla LNT raidījumā "Labvakar 
Latvija" bija skatāmas Latvijas mobilo reportieru, 
tostarp arī Rugāju čaklā reportiera, reportāžas par 
svētku norisi un ikdienu.

Ar visu sirdi  XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos! 

Deju kolektīvs „Ezerrieksts” 
Piedalījās „Bez Tabu” 
raidījuma izsludinātajā 
konkursā un pateicoties 
balsotāju aktivitātei ieguva 
Lustīgākā Dziesmusvētku 
kolektīva 2013 titulu un  
pirms svētku gājiena „”Bez 
Tabu” komanda kolektīvam 
pasniedza balvu, kas tiks 
izmatota dejotāju kopīgai 
atpūtai.  
Neizpalika arī ziedi un silti 
apsveikuma vārdi no 
bijušajiem svētku 
dalībniekiem, kas mūsos 
svētku sajūtu darīja vēl 
spēcīgāku un pacilājošāku. 

Starp mēģinājumiem paspējām apmeklēt pa kādam kultūras 
pasākumam un koncertam, ko piedāvāja svētku organizatori, 
izballēties dalībnieku ballē un svētdienas rītā smaidoši 
devāmies Dziesmusvētku gājienā. Neaprakstāma ir sajūta 
dejot un dziedāt kopā ar daudziem tūkstošiem dalībnieku, 
būt vienā dejas solī un vienā balsī sadziedāt ar katru no 
viņiem. Reizē sajusties tik sīkam, bet kopā ar visiem tik 
varenam un lielam. 
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Labie vārdi 
 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
9.klases absolventi un audzinātāja saka 
paldies visiem, kas atrada laiku 
piedalīties mūsu izlaidumā. 
Liels paldies 8.klases kolektīvam un 
audzinātājai Anitai par jauko un sirsnīgo 
pasākumu. Pateicība Ivetai, Evai, Indrai 
un Kristīnei par līdzdalību telpu 
noformēšanā. 

Aicinām pieteikt pretendentus konkursa „Sējējs – 2013” balvai  
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā 

 
Līdz 1. augustam var vēl pieteikt pretendentus konkursa „Sējējs – 2013” balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

Pretendentus šai nominācijai var izvirzīt Zemkopības ministrija (ZM) un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas 
ražotāju nevalstiskās organizācijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. 

Lai izvirzītu pretendentus šai balvai, jāiesniedz rakstisks pieteikums (brīvā formā) ZM Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā. 

Šogad balva par izcilu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā tiks pasniegta jau septīto reizi, un pieteikumus tai 
vienā kārtā izvērtēs Lauksaimnieku konsultatīvā padome. Balvu vienai personai piešķir vienu reizi mūžā. 

Tāpat šogad konkursā „Sējējs – 2013” tiek vērtēti dalībnieki nominācijās „Lopkopība”, „Augkopība”, 
„Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene lauku sētā”. Trešo gadu konkursā tiek vērtēti dalībnieki nomināciju grupā „Lauku 
attīstības projekts”, kurā vērtē sekmīgākos projektus lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Savukārt otro gadu 
konkursā tiek vērtēti dalībnieki nominācijā „Gada LEADER grupa”, kurā vērtē vietējās rīcības grupas, kas aktīvi darbojas 
vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtē arī nominācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Rītdienas sējējs – mazpulka 
dalībnieks” un „Zinātne lauku attīstībai”. 

Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas. Plašāka 
informācija par konkursa nosacījumiem pieejama ZM interneta mājaslapā: www.zm.gov.lv sadaļā „Sējējs – 2013”. 

Informāciju sagatavoja 
Viktorija Kalniņa

 

Visu dalībnieku vārdā gribas teikt lielu paldies darba grupai, kas rūpējās par mums, pašvaldībai par atbalstu, 
visiem mājās palicējiem, kas sekoja svētku aktivitātēm TV ekrānos un silti sagaidīja atbraucot. 
Mums visiem kopā izdevās brīnišķīgi svētki. Priekšā jauns darba cēliens- gatavošanās nākamajiem svētkiem! 

S.Voiciša 
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Sludinājums 
Piedāvāju zāles pļaušanu un 
krūmu zāģēšanu ar krūmgriezi. 
Rugāju novada teritorijā 
Tālrunis 26165179 

Informācija skolēnu vecākiem! 
 
Nākošā mācību gada vajadzībām Rugāju novada skolu 
izglītojamiem tiks atmaksāti izdevumi mācību 
piederumu iegādei par summu līdz 10,00 latiem. 
Lai saņemtu šo pabalstu, laikā no 18.07.2013. līdz 
01.10.2013. sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kuram 
jāpievieno izdevumus apliecinoši čeki, kuros redzams 
iegādātās preces nosaukums un uzrādīts bērna vārds, 
uzvārds un personas kods. 

Gurķu dienas! 
Aicinām vecākus, kuru bērni apmeklē pirmsskolas 
grupas Rugāju novada vidusskolā, sarūpētos gurķus 
virtuves kopgaldam nest uz bērnudārza virtuvi pēc 19. 
augusta. Paldies par atsaucību! 

Rugāju novada senioru deju kopas 
"Ezerrieksts" dalībnieki pateicas visiem 
atbalstītājiem, kas palīdzēja mums iegūt 
lustīgākā kolektīva titulu šajos Dziesmu 
un Deju svētkos! Paldies! 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Alūksnes filiālē 
31.jūlijā dokumentu noformēšana 

studijām  bez maksas! 
Studiju programmas: „Pirmsskolas un 

sākumskolas skolotājs” , 
„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām 

mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, 
„Komercdarbība un uzņēmuma 
vadība”, „Cilvēkresursu/ Biroja 

administrēšana”, „Darba aizsardzība”, 
„Komercdarbības organizācija”, 

maģistrantūra „Organizāciju vadība”. 
t.64381168, 26443798 

e-pasts: aluksne@rpiva.lv 
 

 

Rugāju novada vidusskola aicina  mācīties 
un iegūt vispārējo vidējo izglītību neklātienē  

( programmas kods 31011013 ). 
Mācību process tiek organizēts mācību sesiju veidā – 2 

reizes nedēļā darbdienu pēcpusdienās. Ievērojot neklātienes 
programmas specifiku, galvenā mācību forma ir konsultācijas 
un ieskaites, daļa mācību priekšmetu jautājumu pēc pedagogu 
un izglītojamā vienošanās apgūstami patstāvīgi.  
 
Iesniedzamie dokumenti: 
•        iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments; 
•        pases vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
•        medicīnas izziņa. 
Sīkāka informācija – lietvede 26484279; direktores vietniece 
izglītības jomā 27804316; direktore 27837505 
 
Dokumentu pieņemšana:  
no 19. līdz 30. augustam skolas kancelejā Kurmenes ielā 87, 
Rugājos. 


