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Kopā   ar    Daugavas   Vanagu    priekšsēdi  Gunāru  Spodri  Rugāju  novada  Eglaines  pamatskolas 
Vanadzēni,  aicinot  pievienoties  arī  klātesošos, deva svinīgo solījumu Latvijas valsts karogam. 

Šī gada 17. februārī piecpadsmito dzimšanas dienu atzīmēja Vanadzēnu kustības dalīb-
nieki Rugāju novadā. Pasākuma dalībniekiem un ciemiņiem, pulcējoties Lazdukalna sai-
eta namā, tika aizvadīts svētku koncerts, izskanēja apsveikumi, atmiņu stāsti un paldies 
vārdi.
           Uz pasākumu bija ieradies Daugavas Vanagu (DV) „Jaunatnes un Vanadzēnu vadītājs” Lat-
vijā Gunārs Spodris un Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. G. Spodris ir Anglijas latvietis, dzīvo 
Latvijā, Rēzeknes novadā, jau daudzus gadus. Viņa sirdslieta ir Daugavas Vanagu organizācijas 
izaugsme, jaunās paaudzes piesaistīšana un iesaistīšana DV darbā Latvijā. Viņš cītīgi apmeklē 
Latgales skolas, sadarbībā ar skolu direktoriem un skolotājiem viņš ir noformējis Vanadzēnu 
kopas dažādās Latgales skolās, kuras ir izrādījušas interesi jauniešu patriotiskā audzināšanā.
        Vanadzēnu kopa jau 15 gadus pastāv arī Rugāju novada Eglaines pamatskolā. Ar direktora 
Eduarda Stalidzāna un skolotājas, Vanadzēnu vadītājas Anitas Stalidzānes atbalstu, skolēnos tiek 
veidota patriotiskā apziņa, kopīgos pasākumos iepazīta dzimtene. “Patiess prieks, ka Vanadzēni 
vēl aizvien ir, un ka tagad tie ir abās novada skolās. Paldies arī Sintijai Kaļvai, kura neatteica 
vadīt Vanadzēnus Rugāju novada Eglaines pamatskolā, jo tautu, kura mīl savu zemi, nevienam 
nav lemts uzvarēt! Mācot jauniešos patriotismu, kopā iepazīstot Latviju, esmu priecīga, ka Va-
nadzēnu kustībā iesaistījušies arī Rugāju novada vidusskolas skolēni,” atzina A. Stalidzāne.
          Viens no lielākajiem Vanadzēnu kopas atbalstiem 15 gadu garumā bija un ir G. Spodris, 

kuram pasākuma laikā Rugāju novada dome pasniedza 
tencinājumu par ilggadēju un lielisku sadarbību, 
daudzpusēju atbalstu un patiesu ieinteresētību Vanadzēnu 
kustības attīstībā Rugāju novadā. “Un ne jau es to lielo 
darbu izdaru, bet gan tās lieliskās skolotājas, kuras bērnus 
satur kopā, palīdz strādāt, veiksmīgi piedalās Latvijas izz-
ināšanas pasākumos,” noteica G. Spodris.
       Uz pasākumu bija ieradušies Vanadzēni no Reka-
vas vidusskolas un kopā ar vadītāju pauda domu, ka tik 
ilgus gadus Vanadzēni skolā var būt, ja ir trīs lietas – cil-
vēki – entuziasti, kuri strādā, atbalsts – gan fi nansiāls, gan 
morāls un cilvēks, kurš ir paraugs citiem, lai būtu no kā 
iedvesmoties arvien jauniem sasniegumiem, kā arī bērni, 
kuru dēļ to visu ir vērts darīt! Savukārt Viļānu novada 
Vanadzēni dāvināja laimes pakavu, vēlot čaklumu, laimi 
un saticību. Jubilejas svinībās skatītājus priecēja Eglaines 
pamatskolas kapela Aijas Ikstenas vadībā un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Rugāji” Lucijas Bukšas vadībā.
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Rugāju novada domes 2018. gada 
31. janvāra ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Rugāju novada domes lietvede 
Ausma Duļevska 

31.janvārī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 
6 deputāti: Sandra Kapteine, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte 
Pērkone, Eduards Stalidzāns, Andris Leons. Sēdē tika izskatīti un pieņemti 
7 lēmumi.

Par  maksas noteikšanu par Sociālās aprūpes centra „Rugāji”
sniegtajiem sociālā aprūpes pakalpojumiem

        Rugāju novada dome veica ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma maksas 
aprēķināšanu par 2017. gadu un konstatēja, ka pakalpojuma pašreizējās izmak-
sas no apstiprinātajām atšķiras par aptuveni 11%. Saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem iestādes vadītājam jālūdz domi apstiprināt jaunu pakalpojumu izcenojumu, 
ja sagatavotajā aprēķinā pakalpojumu izmaksas no apstiprinātajām pakalpoju-
ma izmaksām atšķiras vairāk par 5%.
    Ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojuma tiešās izmaksas 2017.gadā bija 
132866.52 euro, netiešās izmaksas 2017. gadā bija  42322.52 euro, izmaksas 
kopā – 175189.02 euro. Vienību skaits (viena vienība ir vienas personas uz-
turēšanās Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” vienu diennakti)  2017. gadā bija 
9 371. Līdz ar to maksa par vienu diennakti vienam cilvēkam nosakāma 18.69 
euro apmērā. 
       Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldība, atbilstoši finansiālajām iespē-
jām, var noteikt klientam labvēlīgāku samaksas kārtību, līdz ar to, Rugāju no-
vada dome uzskata par nepieciešamu Rugāju novada administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem   klientiem   noteikt   mazāku   maksu - 12.00   euro   apmērā   par 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu Sociālas aprūpes centrā „Rugāji”.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt maksu par Sociālās aprūpes centrs „Rugāji” sniegtajiem sociālās 
aprūpes pakalpojumiem 18.69 euro apmērā  vienai personai diennaktī. 
2. Noteikt maksu par Sociālās aprūpes centrs „Rugāji” sniegtajiem sociālās 
aprūpes pakalpojumiem personām, kuras deklarējušas dzīves vietu Rugāju 
novada administratīvajā teritorijā 12.00 euro vienai personai diennaktī. Pārē-
jā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma samaksai tiek segta no 
pašvaldības budžeta.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” 
segšanu

       Ņemot vērā, ka klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās 
aprūpes pakalpojumu Rugāju novada dome nolēma segt uzturēšanas izmak-
sas Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” 201.13 euro mēnesī no Rugāju novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Sociālais dienests”.

Par zemes nomas līguma Nr. L-14/8 izbeigšanu

        Rugāju novada dome izskatīja Ņ. M. iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas 
tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0538 – 1,9 ha kopē-
jā platībā. Rugāju novada dome nolēma:
Izbeigt 2014.gada 14. jūlija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. L-14/8 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0538 – 1.9 ha platībā 
iznomāšanu Ņ. M. ar 2018. gada 31. janvāri.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

           Rugāju novada dome ir sagatavojusi sabiedriskā labuma projektu „Inter-
aktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju no-
vadā” pilnveidošana” Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir  4999,00 
euro, projekta īstenošanai pieejamais publiskais finansējums - 3179,12 euro, 
līdz ar to piešķiramais līdzfinansējums ir 1819,88 EUR euro.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Interaktīvas prezentāci-
jas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju novadā” pilnveido-
šana”, iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 1819,88 euro, no Rugāju novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta.

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos

           Rugāju novada dome pašvaldības budžeta 2018. gadam izskatīšanas laikā 
izskatīja amata vienību un amatalgu sarakstus. Ņemot vērā darbinieku noslodzi 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Veikt grozījumus Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas amata vienību un 
amatalgu sarakstā:
1.1. likvidējot amata vietu – strādnieks, Profesiju klasifikatora kods 9211 01, 
0,3 likmes; 
1.2. mainot apkopējas, Profesiju klasifikatora kods 9112 01, slodzi no 0,8 lik-
mēm uz 0,5 likmi;
2. veikt  grozījumus  Rugāju  novada  domes  Vispārējās  un  juridiskās  nodaļas 
amata vienību un amatalgu sarakstā:
2.1. mainot darba aizsardzības speciālista, Profesiju klasifikatora kods 3119 04, 
slodzi no 0,5 likmēm uz 0,2 likmēm;
2.2. likvidējot  amata  vietu – informācijas  tehnoloģiju  projektu  vadītājs, Profe-
siju klasifikatora kods 2521 03, 0,5 likmes; 
3. veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā:
3.1. likvidējot amata vietu – medmāsa, Profesiju klasifikatora kods 3221 01, 0.2 
likmes;
3.2. mainot fizioterapeita, Profesiju klasifikatora kods 2264 02, slodzi no 0.6 
likmēm uz 1 likmi;

Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada 
pašvaldības transportlīdzekļiem 2018. gadā

         Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, katru gadu, apstiprinot novada pašvaldības 
budžetu, autotransportam, izņemot autobusus, tiek apstiprinātas maksimālās 
mēneša nobraukuma normas kilometros. Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt maksimālās mēneša nobraukuma normas Rugāju novada pašvaldības 
transportlīdzekļiem 2018. gadā: Mazda - 626 3550 km, Crysler Voyager -3000 
km, VW Transporter – 2580 km, VW Caravella – 5000 km, Renault Kangoo – 
3300 km, Volvo V70 – 1570 km.

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 
1/2018  „Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 
pieņemšanu

Rugāju novada dome nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2018 „Par 
Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetu”.

Rugāju novada domes 2018. gada 
15. februāra kārtējā sēdē 
pieņemtie lēmumi

15. februārī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: 
Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers,  Andris 
Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns. Sēdē tika 
izskatīti un pieņemti 20 lēmumi.

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 001 0120 nomu ZS “Jaun-Roziņas”
         
          Rugāju novada dome izskatīja Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecības 
“Jaun-Roziņas”  iesniegumu  ar  lūgumu  iznomāt  zemes  vienību  ar   kadastra 
apzīmējumu 3864 001 0120 – 2,8 ha platībā uz 10 gadiem, lauksaimniecības 
vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma:
Slēgt zemes nomas līgumu ar Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecību 
“Jaun-Roziņas”, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 001 0120 – 2,8 ha platībā iznomāšanu. Zemes no-
mas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 016 0166 nomu J.A.

          Rugāju novada dome izskatīja J. A. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 – 1,6 ha platībā uz 10 gadiem, 
lauksaimniecības vajadzībām.
Rugāju novada dome nolēma:
Slēgt zemes nomas līgumu ar J. A. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā eso-
šās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 – 1,6 ha platībā 
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
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Par rezerves zemes fonda zemes nomu IU „Kavala” 
3874 011 0076

        Rugāju novada dome izskatīja Rīgas pilsētas daudznozaru individuālā 
uzņēmuma „Kavala” iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 011 0076 – 5,17 ha platībā, uz 10 gadiem. 
Rugāju novada dome nolēma:
Slēgt zemes nomas līgumu ar IU „Kavala”, par rezerves zemes fondā eso-
šās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0076 – 5,17 ha platībā, 
iznomāšanu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām. Zemes no-
mas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ZS “Māriņas”

         Rugāju novada dome izskatīja Rugāju pagasta zemnieku saimniecības 
“Māriņas” iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 
gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0362 – 1,2 ha platībā 
un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0427 – 3,7 ha platībā.
Rugāju novada dome nolēma:
Pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar Rugāju pagasta zemnieku 
saimniecību “Māriņas”, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0362 – 1,2 ha platībā un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0427 – 3,7 ha platībā iznomāšanu.

Par nekustamā īpašuma ,,Kastaņi” sadalīšanu

              Rugāju novada dome izskatīja I. M. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā 
īpašuma ,,Kastaņi” ar kadastra numuru 3864 004 0342 – 11,21 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0069 – 5,46 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu „Laimītes”, kā arī 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0343 – 0,51 ha platībā 
un 3864 004 0344 – 3,01 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirt nosaukumu „Veiksme”. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 
002 0029 – 1,99 ha platībā, mainīt zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras 
galvenā   saimnieciskā    darbība   ir    lauksaimniecība    (nekustamā   īpašuma 
lietošanas mērķa kods 0101 (turpmāk tekstā – NĪLM)), uz – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). I.M. ir 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 004 0342 īpašniece. Nekustamais 
īpašums ar kadastra numuru 3864 004 0342 sastāv no piecām zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0029 – 1,99 ha platībā, 3864 004 0069 – 5,46 
ha platībā, 3864 004 0343 – 0,51 ha platībā, 3864 004 0344 – 3,01 ha platībā un 
3864 004 0342 – 0,24 ha platībā.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Kastaņi” ar kadastra Nr. 3864 004 0342 – 11,21 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0069 – 
5,46 ha platībā, 3864 004 0343 – 0,51 ha platībā un 3864 004 0344 – 3,01 ha 
platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0069, izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Laimītes”.
3. No atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0343 
un 3864 004 0344, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu 
,,Veiksme”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0029, mainīt zemes li-
etošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201).

Par nekustamā īpašuma ,,Jaunlazdiņas” atsavināšanas 
ierosināšanu

           Nekustamais īpašums „Jaunlazdiņas”, kadastra Nr. 3864 004 0538 – 2,04 
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0538, atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, pieder Rugāju novada 
pašvaldībai. Ar Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu 
Nr.5 (prot. Nr. 6) zemes  vienība ieskaitīta  pašvaldībai  piekritīgajās  zemēs,  
kā  zemes  starpgabals. Ņemot vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai ir lietderīgi īpašumu atsavināt.
Rugāju novada dome nolēma:
Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jaunlazdiņas” ar kadastra numu-
ru 3864 004 0538 – 2,04 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā.

Par nekustamā īpašuma ,,Pārupīte” atsavināšanas 
ierosināšanu
 
        Rugāju novada dome izskatīja M. P. iesniegumu ar lūgumu atsavināt 
nekustamo īpašumu ,,Pārupīte” ar kadastra numuru 3864 007 0264 – 10,18 ha 
kopplatībā.

Nekustamais īpašums „Pārupīte”, kadastra Nr. 3864 007 0264 – 10,18 ha kop-
platībā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0046, platī-
ba 10,18 ha, atrodas Lazdukalna pagastā Rugāju novadā, pieder Rugāju novada 
pašvaldībai. M. P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0046 ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības, M.P. ir pašreizējais zemes nomnieks.
Rugāju novada dome nolēma:
Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Pārupīte” ar kadastra numuru 
3864 007 0264 – 10,18 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0196 un 
3864 002 0305 lietošanas mērķa maiņu

          Pamatojoties uz to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0196 – 9,58 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0305 – 2,87 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 
0201 (turpmāk tekstā – NĪLM)) neatbilst pilnvērtīgai funkciju veikšanai, ne-
pieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. Rugāju novada dome nolēma:
1. Mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0196 – 9,58 ha platībā, no  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).
2. Mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 
0305 – 2,87 ha platībā, no  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101).

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 3864 001 0144 sadalīšanu

         Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos ap-
stākļus tika konstatēts, ka ir nepieciešams no nekustamā īpašuma ar kadastra nu-
muru 3864 001 0144 – 76,3454 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 003 0005 – 3,09 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirt nosaukumu „Grīvassala”. Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0144 – 76,3454 ha 
kopplatībā atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005 – 3,09 
ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005 – 3,09 ha 
platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Grīvassala”.

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 3864 001 0187 sadalīšanu

        Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos ap-
stākļus tika konstatēts, ka ir nepieciešams no nekustamā īpašuma ar kadastra 
numuru 3864 001 0187 – 16,35 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 3864 011 0058 – 4,44 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirt nosaukumu „Mazroziņas”. Zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 3864 001 0183 – 11,91 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 3864 001 0187 sastāvā un piešķirt nosaukumu “Lielroziņas”.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0187 – 16,35 ha kop-
platībā atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0058 – 4,44 ha 
platībā.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0058 – 4,44 
ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Mazro-
ziņas”.
3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0183 – 11,91 ha platībā 
saglabāt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0187 sastāvā un 
piešķirt nosaukumu “Lielroziņas”.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

             Rugāju  novada  dome  izskatīja  Dabas  aizsardzības  pārvaldes  iesnie-
gumu, ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 25 zemes 
vienībām vai to platībām, kuras nav apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli, 
jo tās atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Lubānas mitrājs”, kurā aizlieg-
ta saimnieciskā darbība. Rugāju novada dome nolēma:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām vai to 
platībām ar kadastra apzīmējumiem: 3864 003 0033, 3864 003 0023, 3864 003 
0008, 3864 003 0034, 3864 003 0003, 3864 005 0009, 3864 005 0010, 3864 003 
0006, 3864 005 0001, 3864 005 0011, 3864 005 0007, 3864 005 0008, 3864 005 
0003, 3864 005 0002, 3874 015 0125, 3874 015 0074, 3864 003 0030, 3864 003 
0007, 3874 009 0057, 3874 009 0046, 3874 009 0077, 3874 009 0044, 3874 009 
0047, 3874 015 0072, 3864 003 0024. 

Turpinājums 4.lpp.
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Par Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta saistošo 
noteikumu Nr.4/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 
Rugāju novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Rugāju novada dome nolēma:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2018 „Par Rugāju novada domes 2010.gada 
18.marta saistošo noteikumu Nr.4/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju 
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Par izmaksām 2018. gada mēnesī par vienu izglītojamo 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
        Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018. gadā pēc iepriekšējā, t.i., 2017. gada, naudas plūsmas 
uzskaitītie izdevumi Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 
ir šādi: EUR 142 358 – Rugāju novada  Eglaines pamatskolā un EUR 213 702 
– Rugāju novada vidusskolā. Valsts izglītības informācijas sistēmā 2018. gada 
1. janvārī reģistrēto audzēkņu skaits Rugāju novada  Eglaines pamatskolā ir 85 
un Rugāju novada vidusskolā – 225. Līdz ar to aprēķinātās izmaksas saimnie-
ciskajā gadā par vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir: 
Rugāju novada  Eglaines pamatskolā – 139.57 euro, Rugāju novada vidusskolā 
– 79.15 euro. Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt izmaksas 2018. gada mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Par sociālo pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rugāju 
novada pašvaldības telpās Bērzu iela 8, Benislava, 
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads

       
  Rugāju novada pašvaldības telpās Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna 

pagastā, Rugāju novadā tiek sniegti veļas mazgāšanas pakalpojums un dušas 
pakalpojums. 
         Saskaņā  ar   normatīvajiem   aktiem   iestādes   vadītājam   jālūdz   domi 
apstiprināt jaunu pakalpojumu izcenojumu, ja sagatavotajā aprēķinā pakalpoju-
mu izmaksas no apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām atšķiras vairāk par 5%.
       Veļas mazgāšanas pakalpojuma tiešās izmaksas 2017. gadā bija 155,55 
euro. Netiešās izmaksas 2017. gadā bija 98,20 euro. Izmaksas kopā –253,75 
euro. Vienību skaits (viena vienība ir viens mazgāšanas cikls)  2017. gadā bija 
15. Līdz ar to izmaksas par vienu veļas mazgāšanas reizi ir 16,92 euro apmērā. 
            Dušas    pakalpojuma   tiešās   izmaksas   2017. gadā  bija   155,55  euro. 
Netiešās izmaksas 2017. gadā bija 102,02 euro. Izmaksas kopā –359,59 euro. 
Vienību skaits 2017. gadā bija 12. Līdz ar to izmaksas par vienu dušas pakalpo-
jumu ir 21,46 euro apmērā. Izvērtējot pakalpojuma izmaksas un pieprasījumu 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt maksu par veļas mazgāšanas pakalpojumu Rugāju novada pašvaldības 
telpās Bērzu ielā 8, Benislavā 1,00 euro trūcīgām personām un 2,50 euro pārē-
jiem. Pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma samaksai tiek 
segta no pašvaldības budžeta.
2. Noteikt maksu par dušas pakalpojumu Rugāju novada pašvaldības telpās 
Bērzu ielā 8, Benislavā 2,00 euro. Pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai 
pakalpojuma samaksai tiek segta no pašvaldības budžeta.
3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Par Lazdukalna pagasta saieta nama maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu

         Izvērtējot Lazdukalna pagasta saietu nama zāles pieprasījumu, Rugāju 
novada domes deputāti 2018. gada 8. februārā Finanšu komitejas sēdē atbalstīja 
priekšsēdētājas ierosinājumu Lazdukalna pagasta saieta nama zāli iznomāt šādā 
kārtībā:
a) 3,26 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) par vienu as-
tronomisko stundu valsts iestāžu, biedrību un nodibinājumu un privātpersonu 
rīkotajiem informatīvajiem, izglītošajiem semināriem; 
b) Rugāju novada administratīvajā teritorijā nav līdzvērtīgu telpu platības ziņā 
(nedz publiskajā, nedz privātajā piedāvājumā) privātpersonām nozīmīgu dzīves 
notikumu atzīmēšanai (bēru mielasti). Deputāti ņem vērā, ka nav lietderīgi tel-
pas iznomāt šādiem gadījumiem īstermiņā, tāpēc minimālais nomas ilgums 
šajos gadījumos nosakāms 10 astronomiskās stundas un pakalpojuma maksa 
32,60 euro apmērā;
c) Lazduklana pagasta saietu nams līdz šim tiek izmantots atpūtas un izklaides 
pasākumu organizēšanai. Maksa par pakalpojumu līdz šim bija noteikta 15% 
apmērā no pārdotajām ieejas biļetēm, bet ne mazāk kā 21,34 euro. Rugāju no-
vada dome, ņemot vērā, ka publsiki pasākumi ilgst apmēram 5 stundas, taču nav 
lietderīgi telpas iznomāt šādiem gadījumiem īstermiņā, pieņem par pietiekamu 
nomas maksu Lazdukalna pagasta saieta nama zālei 26,08 euro apmērā (kas ir 
līdzvērtīgs astoņam stundām) publiskiem pasākumiem un 78,20 euro apmērā 
privātiem pasākumiem (viena diennakts).
Rugāju novada dome nolēma:
Noteikt maksu par Lazdukalna pagasta saieta nama zāles nomu:

1. 3,26 euro bez PVN par vienu astronomisko stundu valsts iestāžu, biedrību 
un nodibinājumu  un  privātpersonu  rīkotajiem informatīvajiem, izglītošajiem 
semināriem;
2. 3,26 euro bez PVN par vienu astronomisko stundu privātpersonām bēru mie-
lastu rīkošanai, bet ne mazāk kā 32,60 euro (līdzvērtīgs desmit astronomiskajām 
stundām);
3. 26,08 euro bez PVN par vienu diennakti privātpersonām publiski pieejamu 
atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai.
4. 78,20 euro bez PVN par vienu diennakti privātpersonām privātu atpūtas un 
izklaides pasākumu organizēšanai.

Par Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu fonda) 
izlietojumu 2018. - 2020. gadā
Rugāju novada dome nolēma: Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā 
budžeta (ceļu fonda) finansējuma izlietojumu 2018. - 2020. gadā.

Par deputātes Lauras Kļaviņas pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa

           Rugāju  novada dome izskatīja Lauras Kļaviņas iesniegumu ar lūgumu 
lemt par deputāta mandāta nolikšanu pirms  termiņa.  Ņemot vērā,  ka  deputāta 
pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par 
deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegu-
mu par savu pilnvaru nolikšanu, Rugāju novada dome nolēma: Izbeigt Rugāju 
novada domes deputātes Lauras Kļaviņas pilnvaras pirms termiņa, ņemot vērā 
deputātes personisku rakstveida iesniegumu. 

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada 
domes priekšsēdētājai

Rugāju novada dome nolēma: Noteikt Rugāju novada domes priekšsēdētājai 
Sandrai Kapteinei mēneša darba algas likmi 1099,00 euro apmērā, darba alga 
tiek noteikta un aprēķināta ar 2018. gada 1. februāri.

Par Rugāju sporta centra stadiona maksu

        Rugāju sporta centrs ir veicis pakalpojumu izmaksu aprēķinus, plānojot 
pakalpojumu maksu 2018. gadā. Pēc izcenojuma aprēķiniem vienas stundas iz-
maksas ir 55,65 euro bez pievinotā svērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pēc 
maksas izcenojuma aprēķina trenera izmaksas ir 2,80 euro stundā bez PVN. 
Papildus nepieciešams noteikt maksu par Rugāju sporta centra skaņu sistēmas 
izmantošanu 0,48 euro bez PVN apmērā. Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt maksu par Rugāju sporta centra stadiona izmantošanu 55,65 euro bez 
PVN par vienu astronomisko stundu;
2. Noteikt maksu par trenera pakalpojumiem 2,80 euro bez PVN par vienu 
stundu;
3. Noteikt maksu par skaņu sistēmas izmantošanu Rugāju sporta centrā 0,48 
euro bez PVN par vienu stundu;

Par priekšfinansējuma piešķiršanu

    
         Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpo-
jumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību per-
sonām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” 
īstenošanas noteikumi” 16.1. apakšpunktu pašvaldības kā plānošanas reģionu 
sadarbības partneri īsteno noteikumu 20.1., 20.2., 20.4., 20.5., 20.6. un 20.7.  
apakšpunktā minētās darbības
         Augstāk minēto noteikumu 20.6. apakšpunktā minētā darbība ietver so-
ciālās   rehabilitācijas   pakalpojumu,   dienas    aprūpes   centra   pakalpojumu, 
īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpo-
jumu   (turpmāk   –   aprūpes    pakalpojums)   īstenošana   šo   noteikumu   3.3. 
apakšpunktā minētās  mērķa  grupas  personām  (bērni  ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu 
likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes). Ņemot vērā, ka Rugāju novada domes 
Sociālais dienests ir saņēmis iesniegumu par nepieciešamību sniegt attiecīgus 
pakalpojumus, jāpieņem lēmums par priekšfinansējuma piešķiršanu, lai So-
ciālais dienests varētu nodrošināt pakalpojumu – Aprūpe mājās. Priekšfinansē-
jums nepieciešams pirmajiem trim mēnešiem, Pēc Sociālā dienesta aprēķiniem 
nepieciešami EUR 600,00.
Rugāju novada dome nolēma: Piešķirt priekšfinansējumu EUR 600,00 ap-
mērā Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā at-
balsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu  dzīvesvietā  un  ģimeniskai  videi  pietuvinātu  pakalpojumu  pie-
ejamību personām  ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucio-
nalizācija” īstenošana darbības sociālās aprūpes pakalpojumi – aprūpe mājās, 
nodrošināšanai no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžeta sadaļas, 10 
Sociālais dienests.
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Rugāju novada pašvaldības budžets 2018. gadam 
APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes
2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr.22

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

31.01.2018.                                                                                                                                                                                                                              Nr.1/2018

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 514 932 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 379 985 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 55 214 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata 
gada beigām 2 355 euro.
4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 10 271 euro, ieņēmumus 140 108 euro apmērā 
un izdevumus 152 044 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
6. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu
7. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
8. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
9. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.
10. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 
9.pielikumu.
11.Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai unvalsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām sadalījumu saskaņā ar 10.pielikumu.
12. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem 
ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
13. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītā-
ja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
14. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo notei-
kumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
15. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju 
grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine 

Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 

Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetu

     Rugāju novadā uz 01.01.2018. savu dzīves 
vietu ir deklarējuši 2 265 iedzīvotāji, tai skaitā 
Rugāju pagastā – 1 390, Lazdukalna pagastā – 
875.  Salīdzinot ar 2017.gadu, iedzīvotāju skaits 
novadā ir samazinājies par 58 iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju skaits novada ciemos: Rugājos – 554, 
Benislavā – 144 un Skujetniekos – 130.
   Novada galvenās uzņēmējdarbības noza-
res ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, kravu 
pārvadājumi un tūrisms. Tradicionālās lauk-
saimniecības nozares ir piena, gaļas lopkopība 
un graudkopība, kā arī attīstītas zemnieku un 
piemājas saimniecības. Šobrīd novada teritorijā, 
pārstrādājot kokmateriālu, darbojas kokzāģēta-
vas. Novadā darbojas tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, kultūrvēstures un dabas objekti, atpū-
tas vietas, apskates saimniecības.  

pašvaldības grants ceļu pārbūvei  630 000 euro. 
Projektu ietvaros plānots pārbūvēt trīs nozīmīgus  
pašvaldības grants ceļus – Pelnupe – Osa, Ozolnes – 
Liepari un Egļusala -Žeivinieki, kas ir būtiski lauk-
saimniecības produkcijas ražotājiem, jo 32 %  no 
novada teritorijas veido lauksaimniecības zemes un   
lauksaimniecība ir viena no galvenajām nozarēm.
          Kā arī 2017.gadā tika veikta tehnisko projektu 
izstrāde,   lai    varētu    pretendēt   uz   5.6.2.  SAM
„Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētas 
teritorijas     atbilstoši     pašvaldību     integrētajām 
attīstības   programmām”.   Projekts   būs  vērsts  uz 
degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruk-
tūras izbūvi, lai teritorijas varētu piedāvāt uzņēmē-
jiem. Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs 
pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda, 
t.i.   783 965 euro un valsts budžeta 27 669,37 euro, 
kā arī jāparedz pašvaldības finansējums 110 677,50 
euro.
     Uzsākoties Eiropas Savienības programmu 
2014.-2020.gada plānošanas periodam, tā ietvaros 
arī Rugāju novada pašvaldība ir iesaistījusies un 
izmantos iespēju piesaistīt līdzekļus infrastruk-
tūras sakārtošanai, piesaistot līdzekļus arī teritoriju 

mērķu sasniegšanai. Pašvaldības budžets, kas vei-
do pašvaldības darbības finansiālo pamatu, kalpo kā 
instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 
sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgter-
miņa attīstībai.
          Rugāju novada pašvaldības attīstības program-
mā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes ir:
1.Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība;
2.Izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu attīstība;
3.Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.
     Arī  likumā  “Par  pašvaldībām”  viena  no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir saimnie-
ciskās darbības sekmēšana un rūpēšanās par bezdar-
ba samazināšanu. Sakārtotas infrastruktūras radīša-
na ir viens no priekšnosacījumiem,  lai atvieglotu 
uzņēmējdarbības uzsākšanu pašvaldības teritorijā.
     2017.gadā tika  izstrādāti  tehniskie projekti, 
lai 2018.gadā varētu iesniegt un realizēt projektus  
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākumā “Pamatpakalpojumu un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei. No programmas pieejamais finansējums 

Pašvaldības budžeta prioritātes

        Rugāju  novada  pašvaldības  attīstības pro-
grammā   2013. - 2019. gadam   ir   noteikti  novada 
attīstības stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, 
vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni šo 
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sakārtošanai, iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un 
brīvā laika pavadīšanas iespējām.
             Rugāju novada pašvaldības budžets un tā 
prioritātes  2018. gadam ir balstītas uz  vajadzībām 
esošās infrastruktūras sakārtošanai un pilnveido-
šanai, kā arī pakalpojumu nodrošināšanai novada 
iedzīvotājiem, vienlaicīgi ievērojot ne tikai iz-
virzītās vidēja termiņa, bet arī ilgtermiņa prioritātes. 
Būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos ietekmē  arī 
Rugāju novada  pašvaldības 2018. gada budžetu.
             Kopš  2017. gada   pašvaldību  finanšu   izlī-
dzināšanas (PFI) aprēķini tiek  veikti atbilstoši jau-
najam likumam, kas nosaka savādākus pašvaldību  
finanšu izlīdzināšanas principus. Ar 2018. gada 1. 
janvāri  ir pieaugusi  minimālā mēneša alga, kuru 

pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās saņem 
ievērojams darbinieku īpatsvars. Darbiniekiem, 
izņemot, kuri saņem minimālo mēneša algu, tiek 
plānots amatalgas pieaugums 10% apmērā (pēdējās 
izmaiņas algu palielināšanā ir bijušas 2014.gadā) ar 
1.februāri. 2018.gadā ir būtiskas reformas nodokļu 
politikā, kā rezultātā darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas  palielinās  par 0,5 %. Ped-
agogu  darba  samaksas reformas ietvaros, jāparedz 
papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta, piemēram, 
pagarinātās dienas   grupas   audzinātāju,  kā   arī   
pirmsskolas pedagogu darba nodrošināšanai. 
       2018.gadā plānots uzsākt un ieviest sistēmu 
darbinieku prasmju un darba rezultātu novērtēšanai, 
orientējot  uz   pašvaldības   funkciju  un  uzdevumu 

kvalitatīvāku   izpildi   un  pieejamo  finanšu  resursu 
sabalansēšanu. 
               Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžets 
ir izstrādāts ievērojot likumā „Par pašvaldībām”, 
likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par 
budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts 
budžetu 2018.gadam”, likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” un citos normatīvajos aktos no-
teiktās prasības, kā arī budžets skaitliskā izteiksmē  
atspoguļots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
budžeta ieņēmumu un  izdevumu klasifikācijai. 
          Rugāju novada pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta.

2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

      Kā galvenais ienākumu avots pašvaldības 
budžetā ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa 749 040 euro un pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda  dotācija- 730 615 euro.
              Nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā saimnie-
ciskā gada ieņēmumi, iepriekšējo gadu parādi un arī 
nokavējuma  nauda   par   termiņā  nesamaksāto  ne-
kustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženier-
būvēm un mājokļiem plānoti 207 203 euro apmērā.
         Kā   viens    būtiskākajiem     ieņēmumiem 
pašvaldības pamatbudžetā  ir valsts budžeta transfer-
ti noteiktiem mērķiem, kā mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām (turpmāk tekstā – VSAOI) 
8 mēnešiem (284 528 euro), dotācija Rugāju sporta 
centra treneru darba samaksai un VSAOI (21 119 
euro), dotācija 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanas

izdevumiem (20 525 euro), finansējums mācību 
literatūras un mācību līdzekļu iegādei (5130 euro), 
valsts budžeta dotācija Skujetnieku feldšeru-ve-
selības punktam (6740  euro) un Zobārstniecības 
kabinetam (8461 euro), valsts budžeta  dotācija so-
ciālās aprūpes centra “Rugāji” klienta uzturēšanas 
izdevumiem (4270 euro), asistenta pakalpojumu 
nodrošināšanai Rugāju novada Eglaines pamat-
skolā (30000 euro) un Sociālajā dienestā (13 900 
euro),  finansējums atalgotajiem pagaidu sabie-
driskajiem darbiem (27674 euro), mērķdotācija 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu darba samak-
sai un VSAOI (3726 euro),  kā arī dotācija vienoto 
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru 
uzturēšanai  (6900 euro)  u.c.   Kopā   ieņēmumi   sa-
stāda no valsts budžeta transfertiem 520 047 euro.
          2018.    gadā     turpinās    iesākto     projektu

īstenošana, kā arī uzsāksies vairāki Eiropas Sa-
vienības fondu finansēti projekti, ieņēmumi ie-
plānoti 43 879 euro. 
             Pašvaldību budžetu transferti par izglītības 
pakalpojumu sniegšanu plānoti 65 000 euro  apmērā. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (ieņē-
mumi par telpu un zemes nomu, maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, ieņēmumi no 
biļešu realizācijas, ieņēmumi no komunālajiem pa-
kalpojumiem u.c.)  plānoti 160 027 euro apmērā. 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību 
nodevas, soda naudas un ieņēmumi no zemes īpašu-
ma pārdošanas)  plānoti 83 000 euro apmērā. 
         Kopā 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi 
plānoti 2 514 932  euro apjomā. Naudas līdzekļu 
atlikums uz gada sākumu bija 55 214  euro.

Procentuālajā sadalījumā vislielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir 
transfertiem – 52 % (dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 29 
% un transferti - 23%). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda  30 
%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 8%, maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi-10%.

Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai – 46 %. Attiecīgi pārējie izde-
vumi sastāda: vispārējie valdības dienesti - 12 %, sabiedriskā kārtība un drošība 
- 1 %, ekonomiskā darbība - 3 %, vides aizsardzība – 1 %, teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana - 13%, veselība  - 2%, atpūta, kultūra un reliģija – 8 %, sociālā 
aizsardzība – 14%.

Plānoto 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%) Plānoto 2018.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

       Pašvaldības  pamatbudžeta  izdevumu  daļa  sa-
stādīta, izvērtējot katras pašvaldības institūcijas 
(iestādes, struktūrvienības un nodaļas) budžeta pie-
prasījumu, kā arī ņemot vērā 2018.gada prognozē-
tos ieņēmumus. 2018.gada pamatbudžeta izdevumi 
plānoti  2  379 985  euro apjomā. 

Eiroreģionam „Pleskava, Livonija”, Latgales reģio-
na attīstības aģentūrai, aizdevumu procentu nomak-
sai, kā arī izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. 
Kopš 2015.gada 1.oktobra Rugāju un Benislavas 
ciemos ir pieejami valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centru pakalpojumi, kur var 
saņemt ar valsts iestādēm (Valsts ieņēmumu dienes-
tu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Lauku 
atbalsta dienestu u.c.)  saistītos pakalpojumus.

plānotie izdevumi – 11 334 euro. Turpinot tradīciju, 
2017.gadā dzimušie bērni arī šogad tiks aicināti uz 
Mazuļu salidojumu.   

Plānotie pamatbudžeta izdevumi 
2018.gadā

Vispārējie valdības dienesti

     Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem 
paredzēti 281 968  euro   apmērā,   kur   ir   ietverti  
izdevumi administrācijai   un   Lazdukalna   pagasta  
pārvaldei, biedru naudu maksām Latvijas Pašvaldī-
bu savienībai, Balvu rajona partnerībai, 

Sabiedriskā kārtība un drošība

      Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai 
paredzēti 23 534 euro apmērā. Lai nodrošinātu 
pašvaldības   funkciju   veikšanu,   tiek   nodrošināts 
finansējums Pašvaldības policijai – 12 200 euro, kur 
darbu veic viens darbinieks. Dzimtsarakstu nodaļai 

Ekonomiskā darbība

         Izdevumi ekonomiskajai darbībai sastāda 77 
112  euro.  Arī 2018.gadā pagaidu algotajos sabie-
driskajos   darbos   plānots  nodarbināt  bezdarbnie-
kus un izdevumiem gadā plānotie līdzekļi – 30 767  
euro. Pašvaldības funkciju veikšanai būvniecības 
jomā,  būvvaldei plānotie izdevumi – 8 931 euro.   
       Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma 
atbalsta centram plānotie izdevumi – 17 792 euro, 
paredzot tūrismu popularizējošus pasākumus, kā arī 
uzņēmējiem un saimnieciskā darba veicējiem at-
balsta sniegšanu – informatīvie semināri, pieredzes 
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apmaiņas brauciens, gada pasākums, kā arī atpūtas 
vietas atjaunošana pie Rugāju ūdenskrātuves.
          Lauksaimniecības   nozaru    atbalsta    pasāku-
miem  plānoti izdevumi 4 587 euro.  Tā kā Latvijas 
Lauku un konsultāciju un izglītības centrs no 2016.
gada nenodrošina lauku attīstības speciālista pa-
kalpojumu iedzīvotājiem, pašvaldība nodrošina šos 
pakalpojumus no saviem līdzekļiem, lai sniegtu at-
balstu novada lauksaimniekiem, algojot darbinieku 
uz 0,5 likmēm.
       Pārējie ar ekonomisko darbību saistītie pasā-
kumi - informatīvā pašvaldības izdevuma „Kur-
menīte” izdošana un izplatīšana ar Latvijas pasta 
strapniecību  (358  euro mēnesī)   un    Latgales   
reģionālās televīzijas pakalpojumi, kopā  6000 euro.
            Jau trešo gadu plānoti izdevumi nodarbinātības 
pasākumiem  vasaras  brīvlaikā – piedāvājot  darbu 
divas   nedēļas   23   novada   skolēniem  teritorijas 
labiekārtošanas darbos, atvēlētais finansējums – 
3000 euro.
    Parējiem ekonomisko darbību veicinošiem 
pasākumiem izdevumi sastāda – 6035 euro,  tajā 
skaitā Latgales attīstības aģentūrai – 222 euro, Lat-
gales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes no-
drošināšanai – 813 euro, kā arī 5000 euro biznesa 
ideju konkursam.

finansējumu centra uzturēšanai attiecīgi 28 635 euro.  
Savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
plānoti izdevumi – 54 000 euro. 
2017.gadā izglītības iestādēs  ir uzsākušies vairāki 
projekti, kurus koordinē Izglītības pārvalde:
- „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”;
- „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
pieejai”;
- ”Kompetenču pieeja mācību saturā”. 
      2018.gadā turpinās projekta „Proti un dari” 
kura mērķis ir  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģis-
trējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā,  vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem. 

Vides aizsardzība

       Vides aizsardzības izdevumi, t.i. notekūdeņu 
apsaimniekošanai –13 590 euro. 
           Četru pašvaldību – Rugāju, Balvu, Baltinavas 
un Kārsavas novadu sadarbības rezultātā 2018.gadā 
tiks īstenots projekts „Iepazīsim, lai nosargātu”, kur 
vadošais   partneris   ir   Rugāju  novada  dome,  lai 
sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas 
saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uz-
turēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu 
izcelšanu un godināšanu. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

         Komunālajai saimniecības uzturēšanas izde-
vumi  231 670  euro. Ūdensapgādes pakalpojumu 
nodrošināšanai paredzēti- 13 290 euro.  Saimnie-
ciskā nodaļa nodrošinās pašvaldības teritorijas 
uzkopšanu un uzturēšanu, turpinās pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvokļu remontus,  logu nomaiņu, 
lai pilnveidotu dzīvojamā fonda piedāvājumu. Kā 
lielākais darbs paredzēti – jumta nomaiņa dzīvoja-
majai mājai Kurmenes ielā 20. Plānots iegādāties un 
uzstādīt vienotas norādes uz iestādēm un kapsētām, 
ielu norādes. Benislavā paredzēta rotaļu laukuma 
sagatavošana aprīkojuma uzstādīšanai.
      Plānošanas nodaļas izdevumi 49 151 euro, 
ievērojamu daļu līdzekļu atvēlot īpašumu sakār-
tošanai  un  ierakstīšanai  zemesgrāmatā,  kā  arī  ne-
kustamo   īpašumu  dokumentācijas  sagatavoša-
nai  atsavināšanai bijušajiem zemju lietotājiem. Lai 
varētu iesniegt projektus, paredzēts finansējums 
tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai. 2018.gadā 
noslēdzas  Rugāju novada teritorijas plānojuma 
izstrādes process.   
        Apkārtējās   vides   labiekārtošanai   un   at-
pūtas vietu izveidei Benislavas ciemā tiks realizēts 
LEADER projekts „Bērnu rotaļzeme “Čiekuriņš “ 
izveide Benislavā”, kura izmaksas 11 401 euro. 

Veselība

        Izdevumi veselības aprūpei sastāda 41 062 
euro.  Nodrošinot  primārās  veselības  aprūpes  pie-
ejamību, pašvaldība pilnībā nodrošina Lazdukalna 
feldšeru -  veselības   punkta   izdevumu   segšanu – 
6  718   euro,    savukārt    Skujetnieku    feldšeru - 
veselības     punkta     izdevumus,    no     kopējiem  
izdevumiem 10 531 euro, vairāk kā pusi sedz valsts 
dotācija. Zobārstniecības kabineta darbības no-
drošināšanai 

Atpūta, kultūra un reliģija

          Dažāda vecuma iedzīvotājiem tiek nodrošinā-
tas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
novirzot šim mērķim 191 746 euro. 
         Iedzīvotājiem      pakalpojumi     pieejami     4 
bibliotēkās, nodrošinot uzturēšanas izdevumus – 
Rugāju     bibliotēkai  – 25   898     euro,    Tikaiņu 
bibliotēkai – 16 051 euro, Lazdukalna bibliotēkai – 
12 969  euro  un   Skujetnieku  bibliotēkai - 10  915 
euro.                                                                                                                                                                
         Finansējums      novada      kultūras    iestādēm 
un pasākumiem plānots 100 948 euro apjomā, no-
drošinot daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvā-
jumu un iespējas iesaistīties dažādos pašdarbības 
kolektīvos. Rugāju tautas namam un novada pasā-
kumu organizēšanai finansējums sastāda 67 036 
euro,   Lazdukalna   saieta   namam  – 33  912  euro. 
Gatavojoties valsts simtgades Dziesmu un deju 
svētkiem, daļa izdevumu sastāda kolektīvu dalīb-
nieku    tērpu    un    apavu    atjaunošanu,    kā    arī 
organizēšanas darbiem un dalībai Dziesmu un deju 
svētku norisē. Kolektīvu dalības nodrošināšanai 
svētkos plānoti izdevumi 9363 euro, no kuriem 
6273 euro sedz valsts budžeta dotācija.  
        Muzeja izdevumi plānoti 9 802 euro apmērā.  
Sporta pasākumiem paredzēts finansējums 2000 
euro, lai nodrošinātu sporta aktivitāšu (basketbo-
la, hokeja u.c.) un sacensību organizēšanu novadā.  
Projektu līdzfinansēšanai un dažādu pasākumu at-
balstam  ieplānoti 3800 euro. 

Izglītība

Vislielākais  pamatbudžeta  izdevumu  īpatsvars sa-
stāda izglītībai, t.i. 1 097 267 euro. Rugāju novada 
Eglaines pamatskolai –309  469 euro, Rugāju no-
vada vidusskolai  495 331  euro. Rugāju sporta 
centram - izdevumi plānoti  85 631  euro apmērā. 
Eglaines pamatskolai un Rugāju novada vidusskolai 
tiek paredzēti pašvaldības līdzekļi mācību telpu re-
montam. Pašvaldība nodrošina finansējumu mācību 
līdzekļu un aprīkojuma nodrošināšanai. Ņemot vērā, 
ka Eglaines pamatskolā tiek piedāvātas speciālās  
mācību programmas, 30 000 euro ieplānoti izde-
vumi asistentu atlīdzībai.
           Lielākie līdzekļi Rugāju sporta centrā paredzē-
ti uzsāktajiem telpu remontdarbiem, audzēkņu 
dalības nodrošināšanai sacensībās,  kā arī plānotajai 
izglītības iestādes akreditācijai. 
        Tāpat ievērojama summa tiek atvēlēta skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai un transporta izdevu-
mu   kompensācijai   skolēniem  – 57  983  euro,  jo 
tiek   nodrošināta   skolēnu   nokļūšana   no  dzīves-
vietas uz skolu un atpakaļ,  uz  mācību priekšme-
tu olimpiādēm, sporta centra komandu un sportistu 
nokļūšanai   uz    sacensībām    un   skolēnu   dalībai 
ārpusskolas   aktivitātēs.  Paredzēts  arī  pašvaldības 
finansējums transporta izdevumiem skolēnu mācību 
ekskursijām, saskaņā ar izglītības iestāžu iesniegto 
plānu.
       Kā katru gadu līdzekļi paredzēti arī  skolēnu 
apbalvošanai par sasniegumiem mācību olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās, plānojot līdzekļus  4000 
euro apmērā.
         Tāpat kā 2017.gadā, arī 2018.gadā tiek plāno-
ti līdzekļi samaksai Balvu peldbaseinam, lai no-
drošinātu    Rugāju    novada    izglītojamo   peldēt-
prasmju apgūšanu.
      Jaunieši var darboties jauniešu iniciatīvu-in-
terešu centros Rugājos un Skujetniekos, paredzot 

izdevumi– 8 461 euro, kur finansējumu nodrošina 
valsts dotācija. 
             2017.-2019.gadā tiek realizēts projekts „DZĪ-
VO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas   pasākumi  Rugāju novada iedzīvotā-
jiem”, kur 2018.gadā aktivitātēm plānoti izdevumi 
15 352 euro.

Sociālā aizsardzība

       Sociālās aizsardzības izdevumi sastāda 343 
398 euro, no kuriem daļu  izdevumu sastāda so-
ciālie pabalsti –70 685 euro. Pašvaldība iedzīvotā-
jiem nodrošinās ne tikai obligātos pabalstus – ga-
rantētā minimālā ienākuma pabalstus un dzīvokļa 
pabalstus, bet arī citus pabalstus: brīvpusdienas 
skolēniem, pabalstus veselības uzlabošanai, pabals-
tus represētajām personām u.c. pabalstus. Saņemot 
valsts finansējumu, Sociālais dienests organizē 
asistenta pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.
            Sociālās aprūpes centra izdevumi sastāda  175 
189 euro, Sociālā dienesta – 61 106 euro. Bāriņtie-
sai plānotie izdevumi 32 348 euro, kas nodrošina 
normatīvajos aktos noteikto funkciju realizēšanu.
          Arī 2018.gadā iedzīvotājiem ir iespēja izmanot 
veļas mazgātuves pakalpojumus Rugājos, trūcīga-
jām un maznodrošinātajām personām pakalpojuma 
maksu daļēji sedz pašvaldība. Savukārt Lazdukalna 
sociālo pakalpojumu centrā pieejami gan dušas pa-
kalpojumi, gan veļas mazgāšanas pakalpojumi.

Speciālais budžets 2018.gadam

          Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 140 108 euro 
apmērā, t.sk. dabas resursu nodoklis – 2 227  euro un 
mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 
137 881 euro. Izdevumi plānoti 152 044 euro, t.sk. 
vides aizsardzībai –3 892 euro, pašvaldības autoceļu 
un ielu uzturēšanai 148 152  euro.  Mērķdotācijas 
apjoma pieaugums ceļu uzturēšanai ir 3894 euro, 
kas  tiks novirzīta ceļu uzturēšanai. 2017.gadā tika 
noslēgts sadarbības līgums ar AS „Latvijas valsts 
ceļi” par Kurmenes ielu, līdz  ar to pašvaldība var 
uzsākt tehniskā projekta izstrādi un ieviešanu par 
apgaismojuma izbūvi un ietves izveidošanu. 
       Detalizēts pārskats par plānotajiem darbiem 
ceļu uzturēšanas jomā tiks iekļauts mērķdotācijas 
ceļu (ielu) fondam  izlietojuma plānā, ko sagatavo 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem trijiem gadiem.

Pašvaldības saistības

         Rugāju    novada    pašvaldība    ir    uzņēmusies 
saistības, ņemot aizņēmumus Valsts kasē, 
pašvaldības funkciju veikšanai, t.i., gan projektu 
līdzfinansējuma nodrošināšanai, gan arī pašvaldības 
infrastruktūras objektu sakārtošanai.
         Kopā pašvaldības saistības (neatmaksāta aizde-
vumu pamatsumma) uz 01.01.2018. sastāda 2 010 
872 euro. 2018.gadā plānots veikt pamatsummu at-
maksu 187 806  euro apmērā un aizdevumu procen-
tu atmaksu  13 000  euro.
  Attiecīgi turpmākajos gados atmaksājamās 
saistības ir 2019.gadā 230 133 euro, 2020.gadā 
–164 202 euro, 2021.gadā – 101 420 euro.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
“Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada 

budžetu“ var iepazīties Rugāju novada mājaslapā 
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Budžets 2017
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Paraksta sadarbības līgumu starp Latvijas 
Universitāti un Rugāju novada domi par augstākās 
izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža 

Ievērojot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jā līdz 2030. gadam iekļautās ilgtermiņa prioritātes, un, 
lai attīstītu sadarbību izglītības, reģionālās attīstības un 
zinātnes jomā Rugāju novadā, 2018. gada 15. februārī 
tika     parakstīts    sadarbības    līgums    starp    Latvijas 
Universitāti (LU) un Rugāju novada domi par augstākās 
izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem.
       Puses vienojās par sadarbību novada iedzīvotāju 
izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības koncepci-
jas īstenošanai un novada ekonomikas straujākai attīstībai. 
Sadarbojoties tiks veikta informācijas apmaiņa, piedāvātas 
prakses iespējas studējošajiem, sadarbība bibliotēku izman-
tošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā, kopīga projektu 
izstrāde, kopīga konferenču un semināru organizēšana un 
piedalīšanās  abu  pušu  organizētajos  semināros  un  konfe-
rencēs,   studējošo   kvalifikācijas,   bakalaura  un  maģistra 
darbu tematu virzienu izstrādē saskaņā ar novada attīstības 
programmu un kursu organizēšanā mērķauditorijām.
            Alūksnes filiālē vai Rīgā studējošajiem Rugāju no-
vada iedzīvotājiem piedāvās prakses iespējas pašvaldības 
padotības iestādēs un uzņēmumos, ja minētās pašvaldības 
iestādes   un   uzņēmumi   būs   informējuši  LU  par  šādām 
prakses iespējām.

Atgādinājums - traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei

Novads Apdzīvota vieta Laiks Norises vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, 
t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsaga-
tavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt 
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas

reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija 
par  Valsts  tehniskās  uzraudzības  aģentūras  sniegtajiem  pakalpojumiem  var 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis 29284557, 
25639706, www.vtua.gov.lv

Rugāju Skujetnieki 29.03. 10.30 11.06. 10.30 Pie veikala (Skujetnieki)

Benislava 29.03. 12.30 11.06. 12.30 09.08. 10.30 Pie pagasta pārvaldes (Bērzu iela 8)

Rugāji 04.04. 10.30 13.06. 10.30 09.08. 13.00 Pie bijušās Mežniecības (Kurmenes iela 42)

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados skatāmi arī mājaslapā 
www.rugaji.lv. 

’’Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība’’ vienojusies 
par sadarbību ar “Rēzeknes slimnīcu” veselības 
aprūpes veicināšanai reģionā

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības” valdes priekšsēdētājs 

Marģers Zeitmanis

Janvāra beigās SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība”    un      SIA       “Rēzeknes     slimnīca” 
parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz abu 
ārstniecības iestāžu sadarbību veselības aprūpes 
pakalpojumu plānošanā un savlaicīgas un kvali-
tatīvas medicīniskās palīdzības sniegšanā. Sadar-
bības mērķis ir attīstīt un veicināt savstarpējo sa-
darbību Latgales reģionā, lai veicinātu veselības 
aprūpes   pieejamību   tuvāk   iedzīvotāju  dzīves-
vietai.
           SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” 
valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis: “Sadar-
bības vienošanās ar “Rēzeknes slimnīcu” ir apliecinā-
jums tam, ka Latgales reģiona ārstniecības iestādes 
domā   par   savstarpējas  sadarbības  uzlabošanu  un 
pilnveidošanu, primāri domājot par pacientu ērtību 
un pakalpojumu pieejamību reģionā. Pēdējo gadu 
laikā gan “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”, 
gan arī “Rēzeknes slimnīcā” ir notikusi strauja at-
tīstība – slimnīcās ir uzlabota infrastruktūra, veikti 
labiekārtošana darbi, piesaistīti jauni speciālisti un 
pilnveidots pakalpojumu grozs, nodrošinot kvali-
tatīvu  veselības  aprūpi  tuvāk  iedzīvotāju  dzīves - 

neiroloģijā, ginekoloģijā, grūtniecības un dzemdību 
profilā,   kā   arī  pediatrijā. Gulbenē tiek nodrošināts 
diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības 
punkta, infekciju nodaļas, dienas stacionāra un 
aprūpes nodaļas  darbs,  kā  arī  ambulatoro pa-
kalpojumu pieejamību. Savukārt Balvu slimnīcā 
tiek nodrošināts NMP slimnīcas darbs ar pieciem 
diennakts dežūrējošiem speciālistiem un ambula-
torajiem pakalpojumiem. 
         Balvu  un  Gulbenes  reģionālās  slimnī-
cas, apvienojoties 2011.gadā, izveidoja “Balvu 
un Gulbenes slimnīcu apvienību”, lai, izmantojot 
esošos resursus, varētu nodrošināt slimnīcu turp-
māko darbību un attīstību. Tā rezultātā tika veikta 
abu slimnīcu restrukturizācija ar mērķi izslēgt abu 
slimnīcu darbā dublējošās funkcijas un optimizēt 
slimnīcu darbu, saglabājot medicīniskās aprūpes 
pieejamību reģionu iedzīvotājiem. Šobrīd slimnīcā 
strādā 283 darbinieki. Pēdējo divu gadu laikā 
slimnīcu apvienība strādājusi bez zaudējumiem un 
vairākkārt saņemti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
goda raksti par godprātīgu nodokļu nomaksu. 

vietai.” Abu reģiona slimnīcu vienošanās paredz 
galvenos sadarbības virzienus, kas ir ārstniecības 
personāla un infrastruktūras plānošana, lai no-
drošinātu   veselības   aprūpes   pakalpojumu  pie-
ejamību pietuvināti pacientu dzīvesvietai, un 
plānot līdzsvarotu pacientu plūsmu starp ārst-
niecības iestādēm atbilstoši slimnīcas noteiktajam 
aprūpes līmenim.
      Sadarbības ietvaros tiek plānota arī savstar-
pējas informācijas apmaiņa starp slimnīcām par 
medicīnisko pakalpojumu rindu garumiem un 
iedzīvotāju informēšanu par pakalpojumu piee-
jamību, kā arī medicīnas tehnoloģiju un ārst-
niecības personālu optimālu noslodzi. Gan “Balvu 
un Gulbenes slimnīcu apvienībā”, gan “Rēzeknes 
slimnīcā” paredzēts izveidot vienotu kārtību pa-
cientu kustībai starp iesaistītajām ārstniecības 
iestādēm, kā arī izmantot iespēju attīstīt veselības 
aprūpes infrastruktūru un tehnoloģijas, iesaistoties 
atbalstāmo finansēto struktūrfondu programmās.
           SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 
nodrošina darbību septiņos obligātajos profilos, to-
starp terapijā, hronisku pacientu aprūpē, ķirurģijā, 

Foto: no personīgā arhīva
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ALTUM aicina pievērst uzmanību izmaiņām 
biznesa uzsācēju atbalsta programmā

No šī gada februāra būtiski paplašināts saimnie-
ciskās   darbības   veicēju   loks,  kas  Attīstības 
finanšu institūcijā ALTUM var saņemt valsts 
atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai vai jauna 
biznesa   projekta   finansēšanai.   Vienlaikus  ir 
atviegloti aizdevuma atmaksas nosacījumi.

Galvenās izmaiņas:

- starta finansējumu aizdevuma veidā var saņemt 
uzņēmumi līdz 5 gadu vecumam, līdzšinējo 3 
gadu vietā;
- no 8 līdz 10 gadiem pagarināts aizdevuma at-
maksāšanas termiņš; projektiem nekustamā īpašu-
ma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai - līdz 
15 gadiem;
- aizdevumam var pieteikties arī pašnodarbinātas 
personas, ne tikai uzņēmumi.

        Izmaiņas  veiktas,  ņemot  vērā  Ministru ka-
binetā šā gada 23. janvārī apstiprinātos grozījumus 
noteikumos par mikroaizdevumiem un starta aizde-
vumiem.
              ALTUM kopumā Starta programmā līdz 2017. 
gada beigām jaunajiem uzņēmumiem piešķīrusi 39 
miljonus eiro, kopumā atbalstot vairāk nekā 2000 
uzņēmumus.
       Lielākā  biznesa  uzsācēju aktivitāte ir Rīgā, 
kur piešķirti   48%  no Starta programmas aizdevu-
miem.   Rīgai   seko   Vidzeme – 18%  no  aizdevu-
miem,  Zemgalē  un  Latgalē – 12%  katrā  no  reģio-
niem, savukārt 10% aizdevumu piešķirti biznesa 
uzsācēju projektiem Kurzemē.
      Starta  programmā   pieejams  finansējums 
investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem no 
2000 līdz 150 000 eiro, ar atmaksas termiņu līdz 

10 gadiem. Aizdevumiem līdz 7000 eiro nav ne-
pieciešama aizņēmēja līdzdalība projektā, aizde-
vumiem virs 7000 eiro – līdzdalība ir 10% no pro-
jekta summas. Attīstības finanšu institūcija ALTUM 
ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar 
valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz 
atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumen-
tu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska 
kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros 
papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, 
mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģē-
tas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma 
starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s 
ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrī-
bai. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obli-
gācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq 
Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla

Zemesgrāmatu bezmaksas 
pakalpojumu visiem nekustamā 
īpašuma īpašniekiem

Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos 
Sanita Šķiltere

Pēc   Latvijas   Pašvaldību   savienības   ierosinājuma,  Tiesu  aģentūra,  kas  nodrošina 
Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, 
pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju    klātienē     uzraks-
tot    iesniegumu     vai   elektroniski    portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt savu 
e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas   brīdī   tiks   nosūtīta   informācija   par   katru  
iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
         Šis  elektroniskais  pakalpojums  ir  būtisks  krāpniecības  novēršanai,  gadījumos,  kad 
Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais 
īpašnieks, ja   vien   būs   piereģistrējis   sava e-pasta  adresi,  saņems  ziņu  par iesniegto 
nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašniekam neka-
vējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas 
iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.
          Vēršam  uzmanību,  ka  Pakalpojums  ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā 
īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir, kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram 
ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē – rakstot iesniegumu jebkurā zemes-
grāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pastu 
uz kuru turpmāk tiks   nosūtīta   informācija   par   katru  iesniegtu  nostiprinājuma  lūgu-
mu uz īpašumā esošu ekustamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums tiks 
iesniegts Zemesgrāmatā.
        Pakalpojums   elektroniski  pieejams  portālā  www.zemesgramata.lv,  autorizējoties  ar 
banku   autorizācijas  līdzekļiem, e-parakstu  vai  eID  karti  sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā 
“Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinā-
juma lūgumiem”.

Jauno vecāku atbalsta grupas 
(mazuļu) nodarbība

Sociālais darbinieks darbam 
ar ģimenēm un bērniem Sanita Čakāne 

„Rotaļas”- šāda bija 21. februāra jauno vecāku atbalsta grupas (mazuļu) nodarbības 
tēma. Neskatoties uz auksto laiku, uz nodarbību bija ieradušies septiņi mazuļi ar 
savām māmiņām.
            Nodarbība izvērtās ļoti interesanta un radoša. Nodarbības vadītāja Inga pastāstīja 
par rotaļlietu un rotaļu nozīmi mazuļu attīstībā. Māmiņas vēlreiz pārliecinājās par to, ka ne 
vienmēr mazulim ir nepieciešamas daudz un dažādas mantas, bieži vien pietiek ar dažām 
un ļoti vienkāršām rotaļlietām. Inga māmiņām parādīja kā mājas apstākļos no vienkāršām 
izejvielām pagatavot veidošanas masu, kas nav kaitīga mazulim, pat ja viņš to nogaršos. 
            Nākošā  nodarbība plānota  jau martā. Tā būs muzikāla nodarbība pēc Karla Orfa 
muzikālās metodes. Par konkrētu datumu, laiku un vietu vēl vienosimies. Būsim priecīgas 
un gaidīsim pievienojamies arī jaunus dalībniekus. Nodarbības ir bezmaksas.
Kontakttālrunis informācijai: 28721482 - Sanita. 

Vai Tu saņēmi Nekustamā 
īpašuma nodakļa 
maksāšanas paziņojumu?
Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās 
nodaļas vadītājs Guntars Pipurs

Saskaņā   ar   likuma  “Par  nekustamā  īpašuma  nodokli” ne-
kustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir 
pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Par nekus-
tamā īpašuma valdītājiem uzskatāmas personas, kurām zemes 
reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu 
vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta (iemērī-
ta)   dabā,   personas,   kurus   īpašuma  tiesības  uz  ēkām  vai 
inženierbūvēm atjaunotas likumā noteiktajā kārtībā un kuras 
tās ir pārņēmušas un personas, kuru nekustamā īpašuma 
valdījumu ieguvušas uz mantojuma tiesību vai cita pamata.
            Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtē-
jam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai 
personai līdz tā paša gada   15.  februārim,    nosūtot    maksāšanas    
paziņojumu    viņam  vai  viņa pilnvarotai personai pēc norādītās 
adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš 
par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā 
taksācijas gada 15. februāris.
        Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā no-
teiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, 
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minētajā ter-
miņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis 
maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek 
nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 
22.martā.
          Ja   kāds    nekustamā    īpašuma   īpašnieks   vai   tiesiskais 
valdītājs līdz 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, 
tad atgādinām, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6.panta otro daļu viņam ir pienākums mēneša laikā rakst-
veidā par to informēt pašvaldību.
          Rugāju    novada   dome   informē,   ka   nekustamā   īpašu-
ma īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kas nav saņēmuši maksāšanas 
paziņojumu, informāciju par administratīviem aktiem (tajā skaitā 
maksāšanas   paziņojumiem)    saistībā   ar    nekustamā   īpašuma 
nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, var iepazīties 
Rugāju novada domes telpās Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugā-
ju pagastā un Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna pagastā, tāpat 
lūdzam iesniegt informāciju par elektroniskā pasta adresēm, lai 
atvieglotu nodokļu maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas kārtību 
un saņemšanu, izmantojot iespēju saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski e-pastā vai portālā 
www.epakalpojumi.lv. Nekustamā īpašuma īpašnieki tiek aicinā-
ti interesēties un nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu 
par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
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Meteņi Eglainē
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolotāja Rasma Zuša

Sen nebija pieredzēta tik jauka Meteņdiena-mierīga, bez 
liela vēja un, galvenais, sniegiem bagāta. Eglainiešiem bei-
dzot bija iespēja izvizināties ne tikai no kalniņa, bet arī īstā 
zirga pajūgā.
          Sākumā Meteņu saimniece Antra visus aicināja mazajā 
zālē,      kur     sanākušie     runāja     par    Meteņu     tradīcijām, 
ticējumiem, maskošanos. Saimniecei rokā bija žagari, ar kuru 
palīdzību veicināt izdošanos, ražu, aizdzīt slinkumu. Vēl ar pa-
egļu slotiņu tika izkvēpināts viss sliktais.
           Skolotāja  Aija  ar  savas klases muzikantiem  visus ie-
saistīja kopējā dziesmā un dejā. Skolotājas Ilzes uzdevums bija 
mērīt “resnos’’ meteņbērnus. Uzvara pienācās devītajiem par 
saģērbto Samantu ar apkārtmēru 2,27 m, tad 5.klase -1,70 m, 6. 
un 4.klase ar pusotru metru resniem meteņbērniem. 
            Jautrība turpinājās skolas pagalmā, kur dega ugunskurs. 
Iepikoti tika arī skolotāji. Par konfekšu lietu bija gādājis direk-
tors, bet ar Andra Laganovska palīdzību no skolas jumta saldu-
mu kārotājiem virsū gāzās arī sniegs.

Vēl jau gaidāmi puteņi un sals, bet gadiem cauri saglabāto, svētku prieks jau ieskandinā-
ja pavasara gaidīšanas sākumu.

Izmanto iespēju “ēnot” 
dažādu profesiju pārstāvjus
Pedagoģe, karjeras konsultante 
Agita Kukurāne

14. februārī visā Latvijā norisinājās nu jau tradicionālā Ēnu 
diena, kuras laikā visas dienas garumā jaunieši varēja sekot sev 
izvēlētam darbiniekam reālā darba vidē. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, 
lai  palīdzētu  jauniešiem  izvēlēties profesiju un atbilstoši saga-
tavotos darba tirgum. Arī Rugāju novada skolu jaunieši aktīvi 
izmantoja šo iespēju, ēnojot gan Rugāju novadā, gan Rīgā.
           Daudz  ēnotāju  šajā  dienā  bija  Rugāju kultūras darba orga-
nizatorei Santai Pērkonei un Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu 
centra vadītājai Līgai Kravalei, par kuru darbu interesējās Rugā-
ju novada Eglaines pamatskolas 8.-9. klašu meitenes. Pēc iestāžu 
telpu apskates ēnotājām bija daudz interesējošu, konkrētu jautāju-
mu gan par to kā tiek plānota pasākumu norise,  gan par finanšu 
jautājumiem,  gan  arī  par  iegūstamo izglītību, lai varētu strādāt 
šajā jomā. Taču dienas lielāko daļu jaunietes pavadīja reāli darbo-
joties - radot vīziju no idejas līdz pasākuma plānam nākošajā gadā 
iecerētajam Jauniešu gada balvas pasākumam. Savukārt meiteņu 
klasesbiedri izvēlējās sekot vīru darbiem. 9. klases zēni Emīls un 
Renārs dienu aizvadīja zemnieku saimniecībā “Ievas”, bet 8.klases 
zēni tikās ar pašvaldības policistu Uldi Melnaci.
          Savukārt daudzi Rugāju novada vidusskolas jaunieši, iesnie-
dzot iepriekšēju pieteikumu, izmantoja Ēnu dienas iespējas Rīgas 
iestādēs un uzņēmumos. Jāsecina, ka mūsu skolēnu interešu loks 
ir ļoti plašs un dažāds, jo viņi ēnoja gan Nacionālajā Aizsardzības 
akadēmijā,   Ekonomikas   un   kultūras   augstskolā,   Zemkopības 
ministrijā, tāpat arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā 
un Latvijas pastā, iepazinās ar darbu uzņēmumā Luminor Latvia, 
kas, apvienojoties Nordea un DNB bankām, ir jauns, mūsdienīgs 
finanšu pakalpojumu sniedzējs, bet Andris Kudurs mērķtiecīgi bija 
izvēlējies iepazīties ar darba vidi un karjeras iespējām biznesa dar-
bības centrā Dynatech, kurš sniedz IT pakalpojumus no program-
mēšanas un dizaina līdz tehniskajam atbalstam un apkalpošanai.
       Jāatzīst, ka Ēnu dienas ir savā ziņā unikāla redzesloka 
paplašināšanas iespēja,   kurā   jaunieši   var  maksimāli  tuvu  
piekļūt  tieši  sev  interesējošajai videi, izjust to klātienē. Tā ir 
iespēja vērot, piedalīties, uzdot jautājumus un iegūt atbildes, kuras 
ne vienmēr var rast skolas solā, interneta mājas lapās vai infor-
matīvajos  bukletos.  Tādēļ, jo  īpašs gandarījums par mūsu novada 
jauniešiem, kas domā par nākotni un izmanto atbalsta iespējas sa-
vas tālākās izglītības un karjeras plānošanā.

Dārta Stivriņa bija viena no ēnotāju grupas dalībniecēm Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā.

Rūta- Krista Pērkone ēnoja medicīnas darbiniekus.

Armands 
Smirnovs 
iepazina 
darbu
Latvijas 
Pastā.

Šī ieejas karte bija Renātes Dobrovoļskas rīcībā.

Foto: no personīgā arhīva 

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu 
skate

Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Agrita Luža 

2018. gada 16. februārī Rugāju tautas namā norisinājās Balvu, Rugāju 
un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu sniegumu 
vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā – Gulbenes, Alūksnes un Balvu koru 
apriņķa   virsdiriģents   Roberts   Liepiņš,  Siguldas  koru  apriņķa  virs-
diriģents un Alūksnes skolotāju kora “ATZELE” diriģents Jānis Baltiņš 
un Dricānu garīgo dziesmu ansambļu “Almus” mākslinieciskais vadītājs 
Jānis Trūps.

Aicina pieteikties Zemkopības ministrijas 
konkursam “Sējējs 2018”
Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Viktorija Straujupe

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lau-
ku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī 
ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku 
vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2018”. 
Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas 
ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pār-
tikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet 
arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa 
dalībniekus šogad vērtēs septiņās nomināci-
jās  un  tiks  pasniegta arī balva par mūža ie-
guldījumu lauksaimniecībā.
         “Šogad konkurss “Sējējs” ir sevišķi īpašs 
divu iemeslu dēļ – tas notiek 25. reizi un šis 
ir gads, kad svinam Latvijas simtgadi. Latvijas 
lauksaimnieki   un    lauku   uzņēmēji  gādā  par 
sociālekonomisko   aktivitāti  laukos  un dod ie-
guldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā. 
Mums no svara ir katrs cilvēks, kas dzīvo lau-
kos un nodrošina lauksaimniecisko ražošanu 
neatkarīgi no tā, vai viņš ir mājražotājs vai liel-
saimnieks. Mums ir daudz talantīgu un centīgu 
lauku uzņēmēju. Tāpēc aicinu lauku uzņēmējus, 
jaunos zemniekus un ģimenes laukos pretendēt 
uz lauksaimnieku vidū augsti vērtēto Gada bal-
vu “Sējējs”. Aicinu pašvaldības apzināt sava 

novada labākos un čaklākos saimniekus, piesakot viņus 
konkursam,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
         Dalībnieki   konkursā   “Sējējs   2018”   tiks   vērtē-
ti nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs 
augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, 
“Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku 
sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, kā arī “Gada 
veiksmīgākā kopdarbība”. Pieteikumi dalībai šajās 
nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, 
vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, 
Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2018. gada 10. maijam.
           Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rīt-
dienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zinātne praksē 
un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpul-
ka dalībnieks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā “Latvi-
jas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz 
2018. gada 31. maijam, savukārt nominācijā “Zinātne 
praksē un inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2018. gada 10. maijam.
         Jau divpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var iz-
virzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai 
pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauk-
saimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību

nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 
2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks pieteikums 
(brīvā formā) līdz 2018. gada 2. jūlijam.
        Konkursa laureāti saņems Gada balvu 
“Sējējs” (bronzas statuja), diplomu un naudas 
balvu, kā arī tiks apbalvoti veicināšanas bal-
vu saņēmēji. Konkursa dalībniekus godinās 
konkursa noslēguma pasākumā 2018. gada 
rudenī.
          Iepazīties    ar    konkursa    nolikumu, 
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām 
un   citu   ar    konkursu   saistīto   informāciju 
var     Gada     balvas   “Sējējs”   tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv.

Ansambļa nosaukums Kolektīva vadītājs Punkti Pakāpe

Viļakas novada Vecumu pagasta 
vokālais ansamblis

Ilona Bukša 41.16 1.

Lazdulejas sieviešu vokālais ansamblis 
“Vālodzīte”

Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Cansone”

Karīna Ramanova 36.83 2.

Balvu pagasta jauktais vokālais 
ansamblis “Malduguns”

Tilžas pagasta kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Rasa”

Kubulu pagasta kultūras nama garīgo 
dziesmu ansamblis “Vakarblāzma”

Balvu kultūras un atpūtas centra senioru 
vokālais ansamblis “Razdoļje”

Ilona Bukša 42.00 1.

Viktorija Kokoreviča 30.16 3.

Rita Keiša 35.66 2.

Aldis Laicāns 40.16 1.

Zoja Zaharova 38.00 2.

Rugāju tautas nama dāmu vokālais 
ansamblis

Sanita Anckina 42.30 1.

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

   Lazdulejas sieviešu vokālais ansamblis “Vālodzīte”

   Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Cansone”    Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis

KULTŪRA



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.: 25446474, 27843383

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
                          agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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Rugāju dāmu vokālais ansamblis saka lielu 
paldies Rugāju novada domei par 

skaistajiem tērpiem!

Arī šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra pak aicina 
piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā - Zemes stunda, kura 

šogad norisināsies 24.03. no 20:30-21:30. Akcijas mērķis ir vienoties 
ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt 

videi draudzīgas izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. 
Tāpēc šajā Zemes stundā aicinām: Izslēdz gaismu - pieslēdzies 

dabai! Kā to izdarīt?

1. Tā pat kā visus gadus, laikā no 20:30 līdz 21:30 izslēgt novadā esošo 
ēku ārējo apgaismojumu un, aicināt visus novada iedzīvotājus 

simboliski uz stundu izslēgt gaismu. Un šajā laikā:
2. Dalīties  sociālajos  tīklos  ar  bildi,  kur  Tu  esi  dabā, liekot klāt 
mirkļa birku #zemesstunda, tādā veidā paradot, ka piedalies akcijā 

Zemes stunda un pieslēdzies dabai un Tev rūp tās saglabāšana.

Kultūras pasākumi Rugāju novadā marta mēnesī 

Lazdukalna saieta namā 10. martā plkst. 22.00 
Balle veltīta sieviešu dienai kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa: 
no 22.00 līdz 23.00 2,50 eiro, pēc 23.00 3,50 eiro. 
Sievietēm – ieejas maksa ballē 2,50 eiro. 
Rugāju Tautas namā 17. martā plkst. 19.00 
Tautas muzikantu saiets – “Danču vakars Rugājos”. Uzstāsies 
tautas muzikanti no malu malām. Laipni aicināti gan spēlēt, gan 
dejot gribētāji. 
Lazdukalna saieta namā 24. martā 
Bērnu deju kolektīvu sadancis Lazdukalnā. 

Dievkalpojumi marta  mēnesī prāvesta 
O.Misjūna vadītajās Rugāju novada draudžu 

baznīcās

Augustovas Sv. Elizabetes Romas katoļu baznīcā 
4. martā plkst.  12.00 I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena
18. martā plkst. 12.00 5. Gavēņa svētdiena
25. martā plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti 
ziedojumi  Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
30. martā plkst. 12.00 Lielā piektdiena, atturība no gaļas 
ēdieniem
31. martā plkst. 13.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija, 
uguns,ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana
1. aprīlī plkst. 12.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  
lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana.Pirms svētās Mises pro-
cesija.

Rugāju Romas katoļu baznīcā 
4. martā plkst.  14.00 I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena
18. martā plkst. 14.00 5. Gavēņa svētdiena
31. martā plkst. 15.30 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija, 
uguns,ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana
1. aprīlī plkst. 15.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  
lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises 
procesija

Skujetnieku baznīciņā
24. martā plkst. 11.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti 
ziedojumi  Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
31. martā plkst. 10.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija, 
uguns,ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.


