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Kurmenite
Rugāju 
novadā prot 
izmantot ES 
fi nanses – 
apņēmība un 
darbaprieks 
nes labus 
augļus 
Anita Seļicka
Biedrības „Latvijas Lauku forums” 
izpilddirektore

Rugājos, 13. februārī notika 
diskusija “Laiks laukiem! Ko 
Eiropa dara kaimiņmājā?” 
Vispirms pasākuma dalībnieki un 
viesi apmeklēja Z/S “Silarozes – 1”, 
lai iepazītu tās saimnieku sasniegto. 
Vēlāk tuvāki un tālāki pasākuma 
apmeklētāji pulcējās pieredzes 
stāstu uzklausīšanai un viedokļu 
apmaiņai par iespējām uzlabot 
dzīves kvalitāti novados, ES fondu 
izmantošanu un izaicinājumiem. 
Ar rugājiešiem un balveniešiem 
kopā bija arī Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris 
Kužnieks, Zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards un Lauku 
atbalsta dienesta direktors Ģirts 
Krūmiņš.
     EK pārstāvniecības vadītāja 

p.i. Andris Kužnieks par redzēto 
Rugājos: “Latvieši nereti ir visai 
kautrīgi un nelabprāt stāsta par 
saviem panākumiem, vai kur nu vēl 
nākotnes plāniem. Dažkārt arī baidās, 
ka nesapratīs, vai pārpratīs. Droši 
var teikt, ka Rugāji un šejieniešu 
paveiktais liecina gan par drosmi, gan 
vēlmi augt vēl tālāk un priecē arī vēlme 
dalīties pieredzē un sasniegumos 
ar citiem. Varējām redzēt, ka gudri 
apsaimniekots Eiropas fi nansējums, 
iedvesma un savstarpējs atbalsts, 
prieks par savām un kaimiņu radošām 
un netradicionālām idejām, nesis labus 
augļus.  Šādi     stāsti     iedvesmo   un, 
iespējams, dod ierosmi citiem sākt 
savu ideju īstenošanu.”  Tikšanās  
laikā visiem klātesošajiem bija iespēja 
dalīties ar savu pieredzi un diskutēt 
par nākotni laukos, izzinot to, kā ES 
un valsts sniegtās iespējas atbild uz 
esošajām vajadzībām. Zemkopības 
ministrs Kaspars Gerhards par 
tikšanos ar izsakās: “Pozitīvie piemēri 
jeb veiksmes stāsti spēj veicināt  
citu cilvēku vēlmi uzdrošināties un 
darīt. Sākt saimniekot, attīstīt savu 
uzņēmējdarbību, veidojot arvien 
jaunus darbības virzienus. Mēs varam 
lepoties ar to, ka Latvijā ir tik daudz 
uzņēmīgu cilvēku, kuri nebaidās  
darba un atbildības, īstenojot savas 
idejas. Tādēļ ir būtiski sniegt gan 
fi nansiālo, gan informatīvo atbalstu 
no valsts puses, lai šīs idejas pārtaptu 
realitātē. Katra no šīm īstenotajām 
idejām veido būtisku daļu no mūsu 
valsts tautsaimniecības. Tie ir cilvēki 
laukos, tā ir ainavu uzturēšana, tie ir 
kvalitatīvi un sabiedrībai nozīmīgi 
pašmāju    produkti    un     pakalpojumi. 

Latvijas lauku teritoriju nākotni  
veido uzņēmīgi, aktīvi un sabiedriski 
atbildīgi cilvēki, tādēļ mēs darām un 
darīsim visu iespējamo, lai sniegtu 
nepieciešamo atbalstu un šo cilvēku 
pulks arvien augtu!”
     Lauku atbalsta dienesta direktors 
Ģirts Krūmiņš par tikšanos 
Rugājos: “Saprast to, kā klājas 
Lauku atbalsta dienesta klientiem 
– aktīviem cilvēkiem laukos, var 
tikai tad, ja satiekamies klātienē. 
Šādas sarunas ļauj novērtēt to, kas 
cilvēkiem nepieciešams, ar kādiem 
izaicinājumiem nākas saskarties 
ikdienā, kādas ir saimniekošanas  
iespējas. Esmu pārliecināts, ka mums 
vajag dalīties ar savām idejām, 
runāt vienam otru, jo tikai tā varam 
sasniegt jaunus mērķus. Patiesi augsti 
novērtēju Rugāju puses saimnieku 
sasniegto un esmu pārliecināts, ka 
šī izaugsme turpināsies!” Ar saviem 
iedvesmas, pieredzes un spēka 
stāstiem dalījās Ingrīda Supe, kas 
ar kanisterapijas palīdzību  sniedz 
atbalstu pārdzīvojumu un vardarbībā 
cietušajiem un strādā, lai izveidotu 
Atbalsta māju „Brīvupes” Kubulu 
pagastā; “Rūsa vējā” – Tilžas 
biedrības “Retro moto klubs” remonta, 
renovācijas, restaurēšanas, sacensību 
organizēšanas un citu aktivitāšu 
vietējās kopienas spēcināšanai 
īstenotājs - Kaspars Romanovs; 
METTA   STEEL   industriālā   dizaina 
mēbeļu    un      interjera    priekšmeta 

ražotāji Andris Gals un Margita 
Štāle-Krēmere, kas  par savas 
darbības pamata principu izvēlējušies 
Latvijā pieejamos materiālus un 
ilgtspēju. Ar lielisku stāstījumu un 
dzejas un vizuālajām ilustrācijām 
par savu izloloto saimniecību stāstīja 
Krišjāņu pagasta gaļas liellopu 
bioloģiskās Z/S „Ičmalas” saimniece 
Irēna Romāne. Lielisks piemērs 
tam, ka jaunieši ir  apņēmības pilni un 
var sasniegt savus mērķus un īstenot 
sapņus laukos ir: enerģiskais uzņēmējs, 
Lazdukalna pagasta autoservisa 
saimnieks Arvis Boroduška  un 
Balvu  novada  Plītinavas jaunais 
lauksaimnieks Emīls Jauntēvs, kas 
izveidojis savu saimniecību aitkopībai 
un nodrošina aitu cirpšanas un nagu 
griešanas pakalpojumus visā Latvijā. 
Balvu rajona partnerības valdes 
priekšsēdētāja Mārīte Orniņa, 
daloties pieredzē par teritorijā 
īstenotajām iniciatīvām, norādīja, 
ka tieši savstarpējā dažādu sektoru 
pārstāvju sadarbība un balanss starp 
LEADER programmas ietvaros 
sniegto atbalstu ekonomiskajām 
un sabiedriskā labuma aktivitātēm 
spēj radīt nozīmīgu ietekmi uz 
teritorijas attīstību. Atslēgas vārdi, 
ko sadzirdējām – mērķtiecība, 
nepadošanās, dalīšanās, atbalsts, 
strādāšana sev un savējiem, savu 
sapņu un ideju izlološana un spītība 
no tām neatkāpjoties.

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va



2020. gada FEBRUĀRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

2
             Rugāju novada domes 
2020.  gada  28.  janvāra  sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2020. gada 28.janvārī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā 
piedalījās 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 
Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti četri lēmumi.

Par papildu fi nansējuma piešķiršanu 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktores iesniegumu ar lūgumu piešķirt skolai papildu fi nansējumu. Rugāju 
novada dome nolēma piešķirt Rugāju novada Eglaines pamatskolai papildu 
fi nansējumu 206.85 euro (divi simti seši euro, 85 centi), ieskaitot valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 33.60 euro (trīsdesmit trīs euro, 60 
centi) speciālā pedagoga (Profesiju klasifi katora kods 2352 03) darba algai no 
2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. augustam par metodiskās palīdzības 
sniegšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņa vecākiem.

Par nobraukuma normu apstiprināšanu 
Pamatojoties uz Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumu 
“Transportlīdzekļu izmantošanas un uzskaites kārtība Rugāju novada 
pašvaldībā” 18. punktu, kurš nosaka, ka 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 2020. gadā.

Par nolikuma un noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikumu.
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”.

Rugāju novada domes 2020. 
gada 20. februāra sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2020. gada 20.februārī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Andris 
Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti trīsdesmit 
trīs lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Rugāju novada dome izskatīja divpadsmit personu iesniegumus par zemes 
nomas līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/120, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0651, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 140, zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 004 0278 un 3864 004 0545, nomas līguma termiņu uz 
10 gadiem. Precizēt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0278, 
nomas platību no 1,70 ha uz 2,5193 ha; 
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/104, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0044, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/105, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0093, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
5. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/106, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0169, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
6. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/111, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0400, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem; 
7. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 145, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0525, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem;
8. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 219, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0405 – 3,50 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 
gadiem.

9. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr.10-2/6, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0387 – 0,30 ha platībā (zemes vienības kopplatība 5,40 
ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem;
10. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 213, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0251 – 4,60 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 
gadiem;
11. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 220, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0226 – 1,0 ha platībā (zemes vienības kopplatība 4,90 
ha), un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0227 – 2,0 ha platībā 
(zemes vienības kopplatība 3,9653 ha), nomas līguma termiņu uz 6 gadiem;
12. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-2/2, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0528, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 nomas platību no 0,25 ha uz 
0,10 ha; 
13. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 224, zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 008 0181, 3864 008 0258 un 3864 008 0186, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0186 nomas platību no 0,90 ha uz 1,4435 ha;
14. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 222, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0089, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0089 nomas platību no 16,70 ha uz 
13,0 ha;
15. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 121, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 008 0218 – 1,50 ha platībā (zemes vienības kopplatība 
3,1996 ha) un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0396 – 0,4129 
ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.

Rugāju novada dome nolēma nepagarināt lauksaimniecības zemes nomas 
līguma Nr. 213, zemes nomas termiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0227 – 8,90 ha platībā.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Rugāju novada dome izskatīja iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mežābeles”, 
kadastra numura 3874 019 0139 – 7,20 ha kopplatība, sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Mežābeles”, ar kadastra Nr. 3874 019 0139 – 7,20 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0142 – 
2,70 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Mežrugāji”.
2. Mainīt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0142 – 2,70 ha platībā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.
  
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma “Vecsētas”, kadastra numurs 3864 011 0017, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 011 0017 – 17,30 ha platībā, divos zemes gabalos ar zemes 
ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā 
īpašuma “Vecsētas” sastāvā un ēkām/būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3864 
011 0017 001, 3864 011 0017 004, 3864 011 0017 005, 3864 011 0017 006 
saglabāt esošo adresi “Vecsētas”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-
4577, un ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0017 002 saglabāt 
esošo adresi “Vecsētas 1”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577. Otru 
plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt 
nosaukumu “Straumēni JJ”. Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 
0017 – 17,30 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju 
novada teritorijas plānojumu.
2. Rugāju novada dome izskatīja iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma “Krūzītes”, kadastra numurs 3864 011 0087, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 011 0087 – 62,40 ha platībā, četros zemes gabalos ar zemes 
ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā 
īpašuma “Krūzītes” sastāvā. Otru plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot kā 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Krūzītes-1”. Trešo plānoto 
atdalīto zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt 
nosaukumu “Krūzītes-2”. Ceturto plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot 
kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Krūzītes-3”. Rugāju 
novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0087 – 62,40 ha platībā, veidojot 
jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un starpgabala 
statusa noteikšanu
Lai     racionāli    apsaimniekotu    zemes   vienību    ar   kadastra   apzīmējumu 
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3874 006 0109, ir nepieciešams sadalīt zemes vienību divos zemes gabalos un 
noteikt starpgabala statusu. Rugāju novada dome nolēma:  
1. Sadalīt Rugāju novada pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0109, kas atrodas Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, divos zemes gabalos.
2. Atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3874 
006 0214 – 1,0 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu un zemes 
vienībai, un uz tās esošajām ēkām/būvēm piešķirt nosaukumu un adresi “Pužuļi”, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570. Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes 
vienībai noteikt starpgabala statusu.
3. Atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 3874 
006 0234 – 5,10 ha platībā izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirt 
nosaukumu “Plākši”. Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienībai noteikt 
starpgabala statusu.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē
Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē:
1. nekustamo īpašumu “Klajumi” ar kadastra numuru 3864 008 0246 – 11,01 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā;
2. nekustamo īpašumu “Upesmaliņas 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033 – 
8,70 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā;
3. nekustamo īpašumu “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 – 2,19 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Rugāju novada dome izskatīja piecus iesniegumus par izstrādāto zemes ierīcības 
projektu apstiprināšanu. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt: 
1. SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Mežmaļi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0031, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. SIA “Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Lejasdīķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
3. SIA “Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Ozolkalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
4. SIA “Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Priežuleja”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
5. SIA “Ventspils mērnieks izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Vientuļnieki - 1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0433, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt mērķdotācijas Rugāju novada 
pašvaldības autoceļiem (ielām)  izlietojuma plānu 2020. - 2022. gadā.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Rugāju  novada dome saņēma nekustamā īpašuma „Podiņi”, kadastra Nr. 3864 
007 0221, īpašuma novērtējuma atskaiti. Saskaņā ar vērtēšanas atskaiti nekustamā 
īpašuma „Podiņi” tirgus vērtība ir 3 500 EUR. Izdevumi par nekustamā īpašuma 
novērtēšanu sastāda 160 EUR, kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām 
darbībām - 35,57 EUR, zemes kadastrālās uzmērīšanas maksa - 590, 25 EUR. 
Līdz ar to nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 4285,82 EUR. Rugāju novada 
dome nolēma: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu ,,Podiņi” ar kadastra apzīmējumu 3864 007 
0221 – 2.59 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par 
labu G. B., S. B. un J. B.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Podiņi” nosacīto cenu 4285,82 EUR (četri 
tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 82 centi).

Par zemesgabalu maiņu
Rugāju novada dome 2019. gada 21. novembrī ar lēmumu Nr. 345 „Par 
zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu” nolēma atļaut uzsākt maiņas procesu 
par Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
3874 016 0060 – 0,18 ha platībā, atrodas nekustamā īpašuma “Ceļš uz Boževas 
ezeru”, ar kadastra numuru 3874 016 0077, sastāvā, kas atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā, pret privātpersonai piederošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,18 ha platībā, atrodas nekustamā īpašuma 
“Ezerāju ceļš”, ar kadastra numuru 3874 016 0084, sastāvā, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, maināmo nekustamo 
īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību 
sedz naudā. Saskaņā ar saņemtajiem vērtēšanas atzinumiem, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 nosacītā cena šobrīd ir 720,00 euro un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 nosacītā cena šobrīd ir 
720,00 euro. Līdz ar to ir izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Rugāju novada dome nolēma piekrist mainīt Rugāju novada pašvaldībai 
piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,18 ha 
platībā, atrodas nekustamā īpašuma “Ceļš uz Boževas ezeru”, ar kadastra 
numuru 3874 016 0077, sastāvā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, 
pret privātpersonai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 
0396 – 0,18 ha platībā, atrodas nekustamā īpašuma “Ezerāju ceļš”, ar kadastra 
numuru 3874 016 0084, sastāvā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstā
Rugāju novada dome nolēma veikt grozījumus Izglītības pārvaldes amata 
vienību un amatalgu sarakstā – ar 2020. gada 2. martu izveidot jaunu amata 
vietu – projektu vadītājs, Profesiju klasifi katora kods 2422 01, nosakot amata 
vienības mēneša darba algu 660,00 EUR (seši simti sešdesmit euro un 00 centi).

Par izmaksām 2020. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem
Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020. gadā pēc iepriekšējā, tas ir, 2019. gada, naudas plūsmas 
uzskaitītie izdevumi Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 
ir šādi: 165 717 EUR – Rugāju novada  Eglaines pamatskolā un 275 712 EUR 
– Rugāju novada vidusskolā. Valsts izglītības informācijas sistēmā 2020. gada 
1. janvārī reģistrēto audzēkņu skaits Rugāju novada  Eglaines pamatskolā 
ir 78 un Rugāju novada vidusskolā – 208. Līdz ar to aprēķinātās izmaksas 
saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs ir: Rugāju novada  Eglaines pamatskolā – 177.05 euro, Rugāju novada 
vidusskolā –110.46 euro. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt izmaksas 
2020. gada mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt:
1. konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu;
2. saistošos noteikumus Nr.3/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.
gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”;
3. nolikumu “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020”;
4. noteikumus “Grozījums Rugāju novada vidusskolas nolikumā”.

Ar Rugāju novada domes sēžu lēmumu pilnu tekstu var iepazīties 
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2020

Informācija sociālajos 
jautājumos                    Ilona Dobrovoļska

Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. 
janvārim:

Izmaksāti:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 92,20 
euro; dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām 
ģimenēm un maznodrošinātie I gr.inv., vientuļie pensionāri) – 431,00 euro; 
pabalsts veselības aprūpei– 789,00 euro; pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 
844,23 euro; bēru pabalsti – 225,00 euro; pārējie pabalsti (pabalsts ēdināšanai, 
pabalsts jubilāriem, briļļu iegādei) - 3402,88 euro. 
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2020.gadam – 
74801,00 euro; izlietotie līdzekļi janvārī – 3926,08 euro. 

Trūcīgas personas statuss spēkā – 14 personām; maznodrošinātas personas 
statuss spēkā -13 personām. 

Piešķirts: 

GMI pabalsts – 1 ģimenei;  trūcīgās ģimenes (personas) statuss – 9 personām; 
maznodrošinātas ģimenes statuss – 2 ģimenēm; maznodrošinātas personas statuss 
- 11 personām;  ārstēšanās pabalsts – 26 personām; apbedīšanas pabalsts –  3 
personām; piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 5  personām; piešķirts 
pabalsts dzīvokļa remontam – 4  personām; piešķirts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums – 1 personai; piešķirtas individuālās psihologa konsultācijas  – 3 
personām. 
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Rugāju 
novada 
pašvaldība 
informē 
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

Iegādāts jauns aprīkojums

2019.gada septembrī  Rugāju 
novada dome saņēma SIA „Balvu 
un Gulbenes slimnīcu apvienība”  
dividendes EUR 10 000 apmērā 
par 2016.gadu. Tas nozīmē, ka  
uzņēmums ir strādājis ar  peļņu 
un attiecīgi katram īpašniekam, 
proporcionāli kapitāldaļu skaitam 
tika šī peļņa sadalīta.  
       Saskaņā ar savstarpēju vienošanos, 
daļa fi nansējuma tika novirzīta  
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība”, piešķirot to mēbeļu iegādei 
uzgaidāmo telpu labiekārtošanai – 
krēslu, drēbju pakaramo iegādei un āra 
teritorijas labiekārtošanai ar soliņiem 
Balvos EUR 4675,44 .
    Saskaņā ar pašvaldības veselības 
aprūpes speciālistu ierosinājumiem 
daļa līdzekļu tika novirzīta 
Zobārtsniecības kabinetam (EUR 
3510)  un  Skujetnieku feldšeru 
– veselības punktam (EUR 400) 
aprīkojuma iegādei.
   Zobārstniecības kabinetam tika 
iegādāts  autoklāvs ar izdrukas 
iekārtu, skapītis, amalgamas maisītājs, 
turbīnas uzgalis, mikromotora uzgalis. 
Īpaši svarīgi bija iegādāties autoklāvu, 
lai varētu sterilizēt medicīniskos 
instrumentus turpat kabinetā. 
Normatīvie akti vairs neatļauj 
izmantot ārpakalpojumu un autoklāvs 
ir obligāta prasība zobārstniecības 
kabinetā. 
   Skujetnieku feldšeru – veselības 

punkts iegādājās  bakterocīdo lampu, 
kas gaisu  telpās un iznīcina baktērijas, 
mikrobus un vīrusus. 

Kolektīvi gatavojas dziesmu 
un deju svētkiem 

Neskatoties uz to, ka skates būs 
tikai aprīlī, kad taps skaidrs, kuri 
kolektīvi būs  XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
dalībnieki,  gatavošanās process 
dalībai ir uzsācies jau 2019.gadā. 
No Rugāju novada pašvaldības 
svētkiem pieteikti 3 Rugāju novada 
vidusskolas kolektīvi – 1.-4.klašu 
deju kolektīvs  (18 dalībnieki), 3.-6.
klašu deju kolektīvs (16 dalībnieki), 
folkloras kopa  (14 dalībnieki),   
kolektīvu vadītājas Astrīda Circene 
un Sanita Anckina. 
 3.martā uz kopīgo darba 
grupas sanāksmi pulcēsies pašvaldības 
un izglītības iestādes speciālisti, 
lai uzklausītu koordinatores Līgas  
Kravales informāciju par svētku 
norisi un vienotos par atbildības jomu 
sadalījumu. Svētku laikā, nedēļas 
garumā ir jārūpējas par dalībnieku 
drošību, veselību, tāpēc darba grupā 
jābūt mediķim, policistam un citiem 
darbiniekiem.  
 Dejotājiem un vadītājiem 
novēlam veiksmi skatēs, lai ieguldītais 
darbs vainagojas ar dalību dziesmu 
un deju svētkos, no 6. līdz 12.jūlijam 
Rīgā! 

Aicinām iedzīvotājus uz 
tikšanos 

2018.gadā tika uzsākta Rugāju 
novada attīstības programmas 
2020.-2026.gadam izstrāde.
     2019.gadā Vides aizsardzības 
un reģionālās ministrijas nāca ar 
paziņojumu, lai pašvaldības neuzsāk 
attīstības programmu izstrādi, jo būs 
administratīvi teritoriālā reforma un 
tad apvienotās teritorijas izstrādās 
vienotu programmu. Ņemot vērā, ka  
Rugāju novada attīstības programmas 
jau bija uzsākta, tika darbs turpināts. 

Rugāju novada dome aicina ne tikai 
uz programmas apspriešanu, bet 
arī  aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 
ar novada vadību, speciālistiem, 
lai pārrunātu aktuālus jautājumus 
par pašvaldības darbu. Pašvaldība 
informēs par 2020.gadā plānotajiem 
pasākumiem, projektiem un darbiem.  
Gaidīsim uz tikšanos 10.martā:
• Plkst.10.00 Tikaiņu bibliotēkā
• Plkst.12.00 Skujetnieku bibliotēkā
• Plkst.14.00 Lazdukalna saietu 

namā
• Plkst. 16.00 Rugāju novada domē. 

Būvniecības ieceres var 
iesniegt tikai elektroniski 

No 2020.gada saskaņā ar izmaiņām 
normatīvajos aktos būvniecības 
ieceres dokumentāciju var iesniegt 
tikai elektroniskā veidā, tas ir 
Būvniecības informācijas sistēmā 
(BIS)  www.bis.gov.lv.
      Tas  nozīmē  ne tikai papīra 
dokumentu aizstāšanu, jo Būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS) izveidotajā 
platformā iespējamas visas 
nepieciešamās darbības, lai nokārtotu 
saskaņojumus un saņemtu atļauju 
būvdarbu veikšanai.
    Iedzīvotāji  vai  juridiskas 
personas, kuri vēlēsies uzsākt jebkādu 
būvniecības ieceri – atjaunot vai būvēt 
jaunu māju, pārbūvēt savu dzīvokli, 
uzbūvēt saimniecības ēkas vai 
realizēt kādu citu  būvniecības ieceri, 
saskaņojumus varēs veikt attālināti un 
vienlaikus sekot procesam līdzi BIS 
sistēmā, un visi dokumenti attiecībā 
uz konkrēto objektu būs pieejami šajā 
vietnē. Iesniegt projektu BIS sistēmā 
var būvniecības ierosinātājs (zemes, 
būves īpašnieks vai apbūves tiesīgais) 
vai tā pilnvarotā persona (projektētājs 
vai cita persona), bet pilnvarojums 
jāveic caur BIS sistēmu, attiecīgi 
klāt pievienojot datni ar atbilstošo 
pilnvaru. Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar Būvvaldes darbiniekiem:
• Būvvaldes vadītāju Andreju 

Stepānu, tālrunis: 29141842;
• Būvinspektori Ausmu Auzāni, 

tālrunis: 29225123. 
Kā reģistrēties BIS sistēmā, lai varētu 
veikt visas darbības elektroniski, kā 
arī veikt pilnvarojumu citai personai, 
palīdzību Jums var sniegt  arī Valsts 
un pašvaldību vienotajiem klientu 
apkalpošanas centru darbinieces gan 
Rugājos - Arnita Pugača, tālrunis 
27832856, gan Benislavā - Velta 
Leone, tālrunis: 28398550. 

Var sākt aizpildīt platību 
maksājumu provizorisko 

iesniegumu 

2020. gada 13. februārī, kad 
notika pasākums „Laiks laukiem! 
Ko Eiropa dara kaimiņmājā?”, 
aktuālo informāciju par platību 
maksājumiem sniedza Lauku 
atbalsta dienesta (LAD)  direktors 
Ģirts Krūmiņš. 
        No 14. februāra ikviens 
lauksaimnieks var sākt aizpildīt 
informāciju vienotajā platību 
maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju 
Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā 
pirmo reizi, lai padarītu ērtāku 
minēto iesniegumu aizpildīšanu 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
– tagad to var darīt pakāpeniski un 
savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas 
zaļināšanas un citas prasības. Iesniegt 
platību maksājumu iesniegumus 
varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar 
samazinājuma koefi cientu par katru 
nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa 
mēnesī dienests organizēs izbraukuma 
seminārus, lai palīdzētu aizpildīt 
platību maksājumu iesniegumus 
elektroniski tiem klientiem, kuriem 
tam nepieciešams atbalsts. Kā vienmēr 
palīdzību sniegs pašvaldības lauku 
attīstības konsultante Velta Leone. 
       Pasākumā LAD direktors 
arī  uzslavēja Rugāju novada 
lauksaimniekus, ka veiksmīgi izmanto 
Eiropas Savienības  fondu fi nansējumu. 
2014.-2020.gada plānošanas periodā 
Rugāju novada lauksaimniekiem 
izmaksāti 14,5 miljoni eiro, no tiem 
2,4 miljoni ir ieguldījumi investīcijās. 

Uzaicinājums piedalīties NVA organizētajā seminārā darba devējiem

09:45 – 10:00  Ierašanās, reģistrācija
10:00 – 10:05   Semināra atklāšana, Sandra Kindzule, NVA Balvu fi liāles vadītāja
10:05 – 10:15  Iespējas darba devējiem pieteikties atbalstam darba aizsardzības 
sistēmas sakārtošanai uzņēmumā, Guna Koļcova, Vidzemes reģiona VDI 
Gulbenes sektora vecākā inspektore
10:15 – 10:40  NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem un aktualitātes 
darba tirgū, Sandra Kindzule, NVA Balvu fi liāles vadītāja
10:40 – 11:00   EURES pakalpojumi darba devējiem – par EURES atbalstu 
darba devējiem darbinieku meklēšanā (brīvo darba vietu reģistrēšana; darbinieku 
atlases; darba gadatirgi), par Eiropas darba mobilitātes portālu www.eures.
europa.eu un Eiropas darba dienu platformu www.europeanjobdays.eu un par 
„Tava pirmā EURES darba vieta” un “Reactivate” mobilitātes shēmām, tostarp  
fi nanšu atbalstu darba devējiem šo pasākumu ietvaros, Inga Gerasimova, NVA 
Rēzeknes fi liāles konsultante EURES jautājumos
11:00 – 11:20 Eiropas tiešsaistes darba diena “Darbs un karjera Latvijā” – 
2019. gada rudens pasākuma pieredze un informācija par plānoto tiešsaistes 

pasākumu 2020. gada 23. aprīlī un iespēju tajā piedalīties, Ingrīda Ančupāne, 
NVA Rēzeknes fi liāles nodarbinātības organizatore
11:20 – 11:40  Pārtraukums. Kafi jas pauze
11:40 – 12:10  Remigrācijas jautājumi un aktualitātes, Astrīda Leščinska, 
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore
12:10 – 12:40  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) aktualitātes 
darba devējiem – izmaiņas trešo valstu pilsoņu nodarbināšanā, PMLP pārstāvis
12:40 – 13:00  Nodokļi nodarbinātības un pakalpojumu līgumiskajās attiecībās, 
Janīna Pužule, VID Nodokļu Pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas 8.nodaļas 
vadītāja
13:00 – 13:05  Pārtraukums
13:05 – 13:20  Plānotie darbi Balvu novada pašvaldībā 2020. gadā un nākotnes 
perspektīvas, Aigars Pušpurs, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
13:20 – 13:50 Aktualitātes un atbalsta iespējas uzņēmējiem, Ilze Freivalde, 
ALTUM Vidzemes reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja, Vidzemes reģiona 
vadītāja vietniece.

Norises datums: 2020. gada 4. marts (trešdiena) Norises vieta: Balvu muiža (Brīvības iela 47, Balvi, LV-4501)
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Aprūpes mājās 
pakalpojuma 
sniegšana Rugāju 
novadā
Informācija: Rugāju novada Sociālais dienests

Kam pakalpojums paredzēts? 

Aprūpi mājās paredzēts nodrošināt Rugāju 
novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecumu 
sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un krīzē nonākušām personām. 

Ko ietver aprūpes mājās pakalpojums? 

PERSONISKO APRŪPI: •palīdzību personīgās 
higiēnas nodrošināšanā (matu mazgāšana, 
ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai dušā), 
•palīdzību apģērbties; •palīdzību ēdiena gatavošanā, 

siltā ēdiena piegādē; •ārsta un citu medicīnas 
darbinieku izsaukšanu; •pastaigu, vingrinājumu 
vai citu aktivitāšu nodrošināšanu; •pārrunas par 
nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem; 

IKDIENAS MĀJAS DARBUS: •dzīvojamo telpu 
uzkopšanu, kurā uzturas persona (ne vairāk kā 
divas telpas); •logu mazgāšanu divas reizes gadā.  
•pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos 
dzērienus) un piegādi mājās par personas līdzekļiem; 
•medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un 
piegādi mājās par personas līdzekļiem; •komunālo 
un citu maksājumu kārtošanu ar personas piekrišanu; 
•gultas veļas nomaiņu; •trauku mazgāšanu; •sadzīves 
atkritumu iznešanu; •kurināmā piegādi telpās; 
•krāsns kurināšanu; •ūdens piegādi telpās, izlietotā 
ūdens iznešanu; 
Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām 
atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, katrs klients 
tiks izvērtēts atsevišķi un viņam tiks piešķirts viens 
no 4 aprūpes pakalpojuma līmeņiem un attiecīgs 
stundu skaits nedēļā, kuru ietvaros klients saņems 
aprūpi mājās: 
• pirmais aprūpes līmenis – saņem palīdzību 4 
stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 16 stundas mēnesī; 
• otrais aprūpes līmenis – saņem palīdzību 6 

stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 24 stundas mēnesī; 
• trešais aprūpes līmenis – palīdzība tiek 
nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā 
dzīvojošas personas atbalstu 8 stundas nedēļā vai, 
ne vairāk kā 32 stundas mēnesī; 
• ceturtais aprūpes līmenis – palīdzība tiek 
nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā 
dzīvojošas personas atbalstu 10 stundas nedēļā vai, 
ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. 
      Līdzmaksājums  klientam par aprūpes mājās 
pakalpojumu  ir noteikts 2,00 euro par aprūpes 
stundu. Saistībā ar šo aprūpes mājās pakalpojumu 
Rugāju novada sociālais dienests nodrošina arī 
gultas vietas īres pakalpojumu Liepu ielā 6-18, 
Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. 
Šo pakalpojumu var izmantot krīzē nonākušas 
personas, pensijas vecumu sasniegušas personas 
un personas ar funkcionāliem traucējumiem, kam 
radušies apstākļi, kuru dēļ nevar sevi aprūpēt un 
uzturēt savu dzīvesvietu.  Īres maksa par gultas 
vietu noteikta 1,90 euro par diennakti.  
      Lūdzam interesentus, kam šie pakalpojumi 
varētu būt noderīgi, kā arī personas, kuras būtu 
gatavas apmeklēt atbilstošus kursus, lai kļūtu par 
aprūpētājiem, pieteikties, zvanot pa tālruņiem 
27820992 (Ilona Dobrovoļska, 26695251 (Anita 
Gavare). 

Informācija: Rugāju novada domes adminstrācija

Pamatojoties uz Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošo 
noteikumu Nr. 7/2013 “Rugāju novada pašvaldības nolikums” 15.8. punktu, 
kur noteikts, ka Izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumu vai 
ierobežojumu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, likuma 
„Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku 
var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos 
gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016. 
gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama 
satiksme” 2.1. un 2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var 
aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu 
rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku 
ceļa bojājumu dēļ. Rudenī un pavasarī pastāvošo klimatisko apstākļu (lietus, 
atkusnis) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un kravas automobiļu iedarbībā 
ceļi tiek bojāti, nepieciešams noteikt masas ierobežojumu transportlīdzekļiem.
          Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 
„Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 12.2. punktu informāciju 
par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē publicē 
pašvaldība, ja aizliegums vai ierobežojumi attiecas uz pašvaldību autoceļiem 
un ielām, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums 
par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņošanu, norādot autoceļa 
vai ielas nosaukumu, posmu, aizlieguma vai ierobežojumu veidu, termiņu un 
kontakttālruni.
        Ņemot  vērā  augstāk minēto, tika nolemts noteikt satiksmes ierobežojumus 
no 2020. gada 19. februāra līdz 2020. gada 6. aprīlim transporta līdzekļiem, 
kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas pa Rugāju novada pašvaldības autoceļiem:

Nr.p.k. Autoceļš Autoceļu posms kilometros
1. Beņislava – Blāzma 0,624 - 7,624
2. Silaines gateris – Liepnīte 0,000 - 6,090
3. Liepnīte – Patmalnieki 0,000 - 5,140
4. Gariesili – Drudži 0,000 - 3,470
5. Silinieki – Skubinova 0,000 - 2,865
6. Liepnīte – Klitončiki 0,000 - 2,900
7. Rugāji – Tikaiņi 0,000 - 7,811
8. Griestiņi – Kozupe 0,000 - 4,330
9. Kapūne – Klāni 0,000 - 5,100
10. Rūbāni – Fabriki 0,000 - 2,250
11. Dubļukalns – Biškāni 0,000 - 1,672
12. Zeltiņi – Ilganči – Medņi 0,000 - 10,680
13. Cūksala – Karjers – Čušļi 0,000 - 2,080
14. Upatnieki – Vēzis 0,000 - 1,971
15. Vīkšņi – Silenieki 0,000 - 5,083
16. Čušļi – Kraukļeva 0,000 - 4,360
17. Griestiņi – Rimstavas 0,000 - 0,570
18. Drudži – Golvari 0,000 - 2,800
19. Aizupes apvedceļš 0,000 - 1,400
20. Gailīši – Bankova 0,000 - 1,920
21. Upetnieki – Kaņepiene 0,000 - 1,385
22. Medņi – Biškāni 0,000 - 2,774

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Var iesniegt lauku 
bloku precizējumus
Informācija: Lauku atbalsta dienests
 
No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt 
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. 
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā 
gada 1.aprīlim.
        Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja 
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību 
vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku 
bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot 

lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību 
nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Svarīgi! 

Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var 
noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 
2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku 
bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi 
– tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība 
tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana. Piemēri sakoptai 
un nesakoptai platībai. Klienti var pārliecinieties 
par savām apsaimniekotajām platībām LAD 

ģeogrāfi skajā informācijas sistēmā, kurā ir 
apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku 
blokos: http://karte.lad.gov.lv/  vai Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (EPS).

Uzmanību! 

Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas 
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu 
saņemšanai. Lai pieteiktos platību maksājumiem, 
no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto 
iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu 
sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 
0.30 ha.
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Sakopsim savu 
Latviju – Lielā talka 
šogad norisināsies 
25. aprīlī 
Informācija: www.talkas.lv 

Šī gada 25. aprīlī jau divpadsmito gadu pēc kārtas 
norisināsies “Lielā talka”, kuras ietvaros tiks 
vērsta uzmanība uz apkārtējās vides sakopšanu 
un labiekārtošanu, tajā pašā laikā domājot 
arī par Latvijas ilgtspēju un virzību iepretim 
zaļākās valsts pasaulē statusam. Viens no 2020. 
gada “Lielās talkas” vadmotīviem - “Sakop 
savu sētu, Tava sēta - Latvija”. Šogad talkas 
ietvaros aicinām papildus atkritumu vākšanai 
un šķirošanai, veikt arī dažādus labiekārtošanas 
darbus, lai kopīgiem spēkiem padarītu Latviju 
tīrāku un skaistāku.
        “Lielās Talkas” vadmotīva “Sakop savu sēta, 
Tava sēta - Latvija” mērķis ir veicināt izpratni, ka 
mums ir jātur rūpe ne tikai par savu sētu, pagalmu, 
bet par mūsu valsti kopumā. Tieši tā iemesla dēļ, jau 
otro gadu pēc kārtas līdz ar “Lielās talkas” kustību, 
norisinās arī “Ideju talka”, kuras ietvaros ikviens 
ir aicināts nākt klajā ar idejām, kas ilgtermiņā var 
nodrošināt Latvijas ilgtspēju, domājot ne tikai par 
to, kā atkritumus samazināt, bet kā tos neradīt. “Ja 
pirms aptuveni desmit gadiem lielākoties cīnījāmies 
ar “atkritumu kalniem” gandrīz katrā pašvaldībā, 
tad tagad arvien vairāk pašvaldību kļuvušas  teju  

brīvas no tiem. Tādēļ arvien populārākas kļūst 
labiekārtošanas talkas, kopīgiem spēkiem sakopjot 
publiskas vietas. Mēs negrasāmies pie tā apstāties 
- būtiski skatīties nākotnē un fokusēties uz kopējo 
sabiedrības izglītošanu, lai mūsu jaunieši šīs 
zināšanas nodotu nākamajām paaudzēm. Jau pērnā 
gada “Pasaules talka” pierādīja, ka Latvija uz kopējā 

valstu fona ir videi draudzīga nācija, tomēr, lai kļūtu 
par zaļāko valsti pasaulē, nepieciešama ikviena 
mūsu valsts iedzīvotāja iesaiste.” Aicina projekta 
“Lielā Talka” vadītāja Vita Jaunzeme.
           Ņemot vērā pašvaldību aktīvo iesaisti talkā, arī 
šogad “Lielās talkas” ietvaros turpinās pērn aizsāktā 
atkritumu šķirošana, kurā talcinieki tiks aicināti 
atdalīt plastmasu, izmantojot zilas krāsas maisus, 
bet   citiem   atkritumiem  būs  paredzēti  balti  maisi.

Ar šo gadu “Lielā talka” uzsāk sadarbību ar biedrību 
“1836”, akcentējot Latvijas 1836 kilometru garās 
pierobežas sakopšanu un labiekārtošanu, lai Latvijā 
veicinātu vides tūrismu. Projekta “1836” vadītājs 
Enriko Podnieks stāsta: “Latvijas dabā mums apkārt 
ir skaistas upju ielejas, pludmales, priežu meži… 
Pirms pieciem gadiem tika uzsākts darbs pie projekta 
“1836” ar mērķi atdzīvināt 1836 km garo Latvijas 
robežu, izveidojot tūrisma ceļu. Šogad “Lielās 
talkas” ietvaros pilnveidosim iesākto ceļu, uzlabojot 
infrastruktūru, ierokot 100 ceļa stabus apkārt Latvijas 
robežai.” Iedzīvotājiem uzņēmumiem, kopienām, 
skolā un ģimenēm ir iespēja rezervēt savu stabiņu 
līdz 25. martam mājaslapā – www.1836.lv/celotaja-
karte/ .
       11 gadu garumā “Lielajā talkā” kopumā ir 
piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, latvieši 
talkojuši arī citās pasaules valstīs. Atkritumu 
daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, 
salīdzinot ar 2008. gadu. Daudzviet pašvaldību 
teritorijās vairs nav atrodami atkritumi, tāpēc talkas 
vietās tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas un 
koku stādīšanas talkas. “Šie fakti ir apliecinājums 
tam, ka “Lielā talka” ir konsekventi virzījusies 
izvēlētā mērķa – tīras un zaļas valsts virzienā. 
Talka kā lielākais izglītojošais un vides sakopšanas 
ikgadējais notikums nesis auglīgus rezultātus, arī uz 
priekšu tam būs nozīmīga loma vides sakopšanā, bet 
būtiskākais - cilvēku attieksmes un paradumu maiņā. 
“Lielā talka” ir unikāla kustība, jo spēj pastāvēt tik 
ilgus gadus un cilvēki katru gadu talkas dienā ir 
gatavi iet un darīt kaut ko savas valsts, līdzcilvēku 
labā. Tā ir talkas lielākā vērtība, tāpēc gribētu 
pateikties visiem, kuri ik gadu talko un gatavojas to 
darīt arī šogad” uzsver Vita Jaunzeme.

Par lauka 
apsekošanas 
darbiem 
Rugāju 
novadā
Informācija: Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra ir 
Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā 
ar Ģeotelpiskās informācijas 
likumu un Ministru kabineta 
2013. gada 9. jūlija noteikumos 
Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem 
iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas 
pamatdatus, tai skaitā 
ģeotelpisko informāciju, kas 
ietverta topogrāfi skajos plānos 
un topogrāfi skajās kartēs 
mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 
000 ietvaros. 
            Informējam,  ka  laika 
periodā no 2020. gada janvāra līdz 

decembrim veiks topogrāfi sko 
karšu mērogā 1:10 000 
sagatavošanu Rugāju novada 
teritorijai, tas nozīmē – veiks 
teritorijas apsekošanu dabā. 
Aģentūras darbiniekiem 
ir darba apliecības, kuras 
nepieciešamības gadījumā var 
uzrādīt. Pārvietošanās notiek 
tikai ar Nacionālo bruņoto spēku 
automašīnām, kuras var atpazīt 
pēc valsts reģistrācijas numura 
zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. 
Kartogrāfi skās informācijas 
atjaunināšanas ietvaros lauka 
apsekošanu veic kartogrāfu grupa 
divu darbinieku sastāvā, kuri 
izpilda šādus uzdevumus: 
1.Pārbauda kartes lapas satura 
pilnību un precizitāti atbilstošu 
karšu sagatavošanas noteikumiem 
un situācijai apvidū; 
2.  Iegūst  objektu raksturlielumus, 
kas nav skaidri saredzami 
ortofotokartē, vai parādījušies 
dabā pēc aerefotografēšanas tos 
vizuāli apskatot vai uzmērot. 
Objektu un to raksturlielumu 
mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, 
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem 
instrumentiem. 
3.Precizē situāciju apvidū par 
neskaidrajām vietām un objektiem. 
4.Nepieciešamības gadījumā veic 
apvidus objektu fotografēšanu 
(var tikt izmantots bezpilota gaisa 
kuģis - drons). 
Apsekošanas darbi var skart 
jebkuru vietu novada teritorijā. 

Par akciju 
Zemes stunda
2020. GADA 28. MARTĀ NO PLKST. 
20.30 LĪDZ 21.30 NOTIKS GLOBĀLI 
LIELĀKĀ VIDES AKCIJA ZEMES 
STUNDA. 

Aicinām atbalstīt akciju un tās laikā 
izslēgt vai iespējami samazināt 
ārējo apgaismojumu, kā arī iesaistīt 
iedzīvotājus, skolas, uzņēmējus un 
sadarbības partnerus dažādu pasākumu 
organizēšanā ar mērķi pievērst uzmanību 

vides problēmām. Zemes stunda ir pasaulē 
lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik 
gadu norisinās vairāk nekā 180 valstīs un 
teritorijās. Laikā, kad dabas daudzveidība 
uz Zemes samazinās vēl nepieredzētā 
ātrumā un mūs visus ietekmē un apdraud 
klimata pārmaiņas, akcijas Zemes stunda 
mērķis ir vairot izpratni sabiedrībā par 
dabu kā veselīgas planētas pamatu, 
radot globālu kopības sajūtu cīņā pret 
neatgriezeniskajām izmaiņām un Zemes. 
Mums jāapzinās, ka ikdienas paradumi 
šodien nosaka to, vai spēsim saviem 
bērniem saglabāt pasauli tādu, kādu to 
kopā ar citām sugām esam apdzīvojuši 
tūkstošiem gadu.
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APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes
2020. gada 28.janvāra lēmumu Nr.23

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

28.01.2020.                                                                                                                                                                                                                               Nr.2/2020
PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.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 3 730 846 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3 709 174 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 189 893 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata 
gada beigām 1824 euro.
4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības fi nansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem 
ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
6. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta 
izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
7. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo 
noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
8. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju 
grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine

Paskaidrojuma raksts par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžetu
Domes priekšsēdētājas 
ievadziņojums

Rugāju  pašvaldības 2020.gada budžets 
balstīts uz ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, kurā ietverts novada 
ilgtermiņa attīstības redzējums, 
stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 
prioritātes, par novada ilgtermiņa 
attīstības pamatu izvirzot divas 
galvenās vērtības uzņēmējdarbību un 
iedzīvotāju dzīves telpas kvalitātes 
paaugstināšanu. Pašvaldība šogad 
turpinās infrastruktūras sakārtošanu, 
to veicot gan par budžeta, gan ES 
struktūrfondu līdzekļiem. Lielākās 
investīcijas turpmākajā gadā tiks 
ieguldītas ielu un ceļu infrastruktūras 
sakārtošanā. 2020.gadā tiks uzsākta 
meliorācijas projektu realizācija, 
noslēgsies projekts degradēto 
teritoriju revitalizācijai, kura rezultātā 
tiks ekspluatācijā nodots 1 ceļa posms, 
laukums, un iela uzņēmējdarbības 
attīstībai. Ir ieplānoti fi nanšu 
līdzekļi pašvaldības budžetā novada 
izglītības iestāžu telpu infrastruktūras 
uzlabošanai. Lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu pakalpojuma saņemšanu 
novada iedzīvotājiem ar īpašām 
vajadzībām, tiks uzsākta dienas centra 
būvniecība, Deinstitucionalizācija 
projekta ietvaros. Vienlaikus 
pašvaldība īstenos pasākumus, lai 
nodrošinātu arvien labāku dzīves 
kvalitāti un izaugsmes iespējas novada 
iedzīvotājiem.

Vispārīgā informācija par 
ekonomisko situāciju pašvaldībā

Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem datiem, 2019.gada sākumā 
novadā deklarēti 2206 iedzīvotāji, 

savukārt 2020.gada sākuma – 2152, 
par 59 mazāk. Attiecīgi iedzīvotāju 
skaits Rugāju pagastā 1317 
personas (pēdējā gada laikā par 32 
iedzīvotājiem mazāk), Lazdukalna 
pagastā 835 personas (pēdējā gada 
laikā par 22 mazāk). Šobrīd Benislavā 
– 143 iedzīvotāji (par 4 mazāk vairāk 
kā 2019.gada sākumā), Skujetniekos 
– 129 iedzīvotāji (par 3 mazāk), 
savukārt Rugājos – 517 deklarētie 
iedzīvotāji (par 16 mazāk). Novadā 325 
iedzīvotāji ir vecumā līdz 18 gadiem 
(par 18 mazāk nekā 2019.gadā), 610 
personas virs 60 gadu vecuma (par 
7 vairāk nekā 2019.gadā), 1 260 
personas darbspējas vecumā (par 43 
mazāk nekā 2019.gadā). Kā vairums 
pašvaldībās iezīmējās negatīvā 
demogrāfi skā situācija. Rugāju novadā 
2019.gadā dzimuši – 14 bērni (Rugāju 
pagastā – 11, Lazdukalna pagastā – 3), 
savukārt miruši 44 iedzīvotāji. Novada 
galvenās uzņēmējdarbības nozares 
ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
kravu pārvadājumi un tūrisms. 
Tradicionālās lauksaimniecības 
nozares ir piena, gaļas lopkopība 
un graudkopība, kā arī attīstītas 
zemnieku un piemājas saimniecības. 
Šobrīd novada teritorijā, pārstrādājot 
kokmateriālu, darbojas kokzāģētavas. 
Iedzīvotāji, zemnieku saimniecības 
un uzņēmēji realizē projektus, ir 
izveidots uzņēmums, kas sniedz 
autoservisa pakalpojumus. Savukārt, 
ar zīmolu “METTA STEEL” tiek 
ražotas ilgtspējīgas dizaina mēbeles 
mājai un sabiedriskajai telpai. Rugāju 
ciemā attīstās jauna ražotne koka māju 
būvēšanai. Novadā darbojas tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji, kultūrvēstures 
un dabas objekti, atpūtas vietas, 
apskates saimniecības. Lielākie darba 
devēji ir SIA „Silmači”, zs „Podi”, 

Rugāju piensaimnieku kooperatīvā 
sabiedrība „Linda”, zs „Pupāji”, 
zs „Strautiņi”.  Taču joprojām ir 
nepietiekošs darba vietu piedāvājums. 
Kā arī daļai iedzīvotāju ir problemātski 
izmantot citos novados pieejamās 
darba vietas, jo nav nokļūšanas iespēju 
(sabidriskais transports via privātās 
automašīnas nav pieejamas). Bezdarba 
līmenis Rugāju novada teritorijā 2019.
gadā sastādīja 10%. 

Pašvaldības budžeta prioritātes

Šobrīd procesā ir Rugāju attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam 
izstrāde, un līdz tās apstiprināšanai 
spēkā ir Rugāju novada pašvaldības 
attīstības programmā 2013.-2019.
gadam, kurā ir noteikti novada 
attīstības stratēģiskie mērķi, 
ilgtermiņa prioritātes, vidēja termiņa 
prioritātes un rīcības virzieni šo mērķu 
sasniegšanai. Pašvaldības budžets, kas 
veido pašvaldības darbības fi nansiālo 
pamatu kalpo kā instruments 
pašvaldības autonomo funkciju 
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko 
un sociālo vajadzību sabalansēšanai, 
kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa 
attīstībai. Rugāju novada pašvaldības
attīstības programmā 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 
saimnieciskās darbības sekmēšana un 
rūpēšanās par bezdarba samazināšanu. 
Sakārtotas infrastruktūras radīšana 

ir viens no priekšnosacījumiem, 
lai atvieglotu uzņēmējdarbības 
uzsākšanu pašvaldības teritorijā. 
Eiropas Savienības programmu 
2014.-2020.gada plānošanas perioda 
ietvaros arī Rugāju novada pašvaldība 
ir iesaistījusies un izmantos iespēju 
piesaistīt līdzekļus infrastruktūras 
sakārtošanai. 2020.gada paredzēta 
vairāku projektu realizēšana – 
četri projekti pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošanai Rugāju 
novada teritorijā, projekts tūrisma 
infrastruktūras uzlabošanai, 2 projekti 
degradēto teritoriju sakārtošanai, 
vienlaicīgi attīstot infrastruktūru 
uzņēmējdarbībai, plānots izstrādāt 
Rugāju ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijas tehnisko projektu 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
paredzēts uzbūvēt Dienas centru. 
Rugāju novada pašvaldības budžets un 
tā prioritātes 2020.gadam ir balstītas 
uz vajadzībām esošās infrastruktūras 
sakārtošanai un pilnveidošanai, kā arī  
pakalpojumu nodrošināšanai novada 
iedzīvotājiem, vienlaicīgi ievērojot ne 
tikai izvirzītās vidēja termiņa, bet arī 
ilgtermiņa prioritātes. Rugāju novada 
pašvaldības 2020.gada budžets ir 
izstrādāts ievērojot likumā „Par 
pašvaldībām”, likumā „Par pašvaldību 
budžetiem”, likumā „Par budžetu un 
fi nanšu vadību”, likumā „Par valsts
budžetu 2020.gadam”, likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” un citos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, 
kā arī budžets skaitliskā izteiksmē 
atspoguļots atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai budžeta ieņēmumu 
un izdevumu klasifi kācijai.
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2020. gada pamatbudžeta 
ieņēmumu prognoze
 
Kā galvenais ienākumu avots 
pašvaldības budžetā ir ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 720 
607 euro un pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācija - 
981 851 euro. Nekustamā īpašuma 
nodokļa kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi, iepriekšējo gadu parādi 
un arī nokavējuma nauda par 
termiņā nesamaksāto nekustamā 
īpašuma nodokli par zemi, ēkām, 
inženierbūvēm un mājokļiem 
plānoti 173 830 euro apmērā. Kā 
viens būtiskākajiem ieņēmumiem 
pašvaldības pamatbudžetā ir valsts 
budžeta transferti noteiktiem mērķiem, 
kas ir valsts budžeta fi nansējums 
noteiktam mērķiem, tas ir pedagogu, 

treneru, māksliniecisko pašdarbības 
kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, kā arī 
fi nansējums dažādiem projektiem un 
pasākumiem, kopā ieņēmumi sastāda 
no      valsts      budžeta    transfertiem 
1 372 067 euro. Pašvaldību budžetu 
transferti par izglītības pakalpojumu 
sniegšanu plānoti 89 000 euro 
apmērā. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi (ieņēmumi par telpu 
un zemes nomu, maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, 
ieņēmumi 247 471 euro apmērā. 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (valsts 
un      pašvaldību       nodevas,     soda 
naudas     un    ieņēmumi    no   zemes 
īpašuma         pārdošanas)        plānoti 
146 020 euro apmērā. Kopā 2020.
gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 
3 709 174 euro apjomā. Naudas 
līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 
189 893 euro.

Plānoto 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

Procentuālajā sadalījumā vislielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir 
valsts budžeta fi nansējumam - dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda – 26 %, un valsts budžeta transferti – 37 % . Ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sastāda 19 %, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 5%, 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi-13%.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi 
2020. gadā

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
daļa sastādīta, izvērtējot katras 
pašvaldības institūcijas (iestādes, 
struktūrvienības un nodaļas) budžeta 
pieprasījumu, kā arī ņemot vērā 2020.
gada prognozētos ieņēmumus. 2020.
gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 
3 709 174  euro  apjomā.  Vislielākais 

izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai 
– 33 % un ekonomiskajai darbībai -25 
%. Attiecīgi pārējie izdevumi sastāda: 
vispārējie valdības dienesti - 8 %, 
sabiedriskā kārtība un  drošība - 1 
%, vides aizsardzība – 1 %, teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošana - 13%, 
veselība - 1%, atpūta, kultūra un 
reliģija – 5 %, sociālā aizsardzība – 
13%

Plānoto 2020. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

            Izdevumi   vispārējiem valdības 
dienestiem paredzēti 302 542 euro 
apmērā, kur ir ietverti izdevumi 
administrācijai un Lazdukalna pagasta 
pārvaldei, biedru naudu maksām 
Latvijas Pašvaldību savienībai, Balvu 
rajona partnerībai, Eiroreģionam 
„Pleskava, Livonija”, Latgales reģiona 
attīstības aģentūrai, aizdevumu 
procentu nomaksai, 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 dienestu, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūru, 
Lauku atbalsta dienestu u.c.) saistītos 
pakalpojumus. 2020. gadā valdības 
izdevumos ietverti arī vēlēšanu 
komisijas izdevumi saistībā ar 
parakstu vākšanas organizēšanu.
      Izdevumi  sabiedriskajai  
kārtībai un drošībai paredzēti 24 043 
euro apmērā, nodrošinot Pašvaldības 
policijas un Dzimtsarakstu nodaļas 
funkciju veikšanu. 
   Izdevumi ekonomiskajai 
darbībai sastāda 930 272 euro, 
ietverot izdevumus pagaidu algotajos 
sabiedriskajos darbos bezdarbnieku 
nodarbināšanai, pašvaldības 
funkciju veikšanai būvniecības 
jomā - būvvaldei, Rugāju novada 
uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta 
centram darbības fi nansēšanai, 
paredzot tūrismu popularizējošus 
pasākumus, kā arī uzņēmējiem un 
saimnieciskā darba veicējiem atbalsta 
sniegšanu – informatīvie semināri, 
pieredzes apmaiņas brauciens, 
gada pasākums. Tāpat 2020. gadā 
plānoti izdevumi lauksaimniecības 
nozaru atbalsta pasākumiem plānoti 
izdevumi, lai nodrošinātu lauku 
attīstības speciālista pakalpojumu 
iedzīvotājiem. 
        Jau ceturto gadu plānoti 
izdevumi nodarbinātības pasākumiem 
vasaras brīvlaikā, piedāvājot strādāt 
palīgstrādnieka darbu divas nedēļas 
24 novada skolēniem teritorijas 
labiekārtošanas darbos. Jau trešo 
gadu pašvaldība organizēs biznesa 
ideju konkursu, lai atbalstītu ar 
līdzfi nansējumu esošos un topošos 
uzņēmējus. 
        Salīdzinājumā ar 2019. gadu, 
ir ievērojams pieaugums izdevumiem 
ekonomiskajai darbībai, jo pašvaldība 
2020.gadā plāno realizēt vairākus 
projektus, kas skar saimnieciskās 
darbības un uzņēmējdarbības atbalstu. 
Izvērtējot piedāvāto iespēju saņemt 
Eiropas Savienības fi nansējumu 
projektiem un analizējot visvairāk 
skartās teritorijas plūdu gadījumā, 
2020.gada plānots realizēt 4 projektus:
- Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošana Rugāju pagasta Baldonēs;
- Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošana Rugāju pagasta Rugājos;
- Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošana Rugāju  pagasta 
Kaņepienē ;
- Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošana Rugāju pagastā un 
Lazdukalna pagastā.
        Tūrisma infrastruktūras attīstībai 
tiks realizēts projekts „Viedā 
sola uzstādīšana Rugāju viedajā 
ciemā”. Sadarbībā ar Latvijas un 
Krievijas pierobežas pašvaldībām 
un institūcijām, Rugāju novada 
dome piedalās projektā „ No hobija 
līdz biznesam – uzņēmējdarbības 
attīstīšana Latvijas – Krievijas 
pierobežā”, ar mērķi iedzīvotājus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
esošajiem uzņēmējiem tiek piedāvātas 
apmācības un savstarpēja informācijas 
apmaiņa. 
        2019.gadā tika uzsākts projekts 
„Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu 
pierobežā” (laukuma izbūve un ceļa 
Benislava – Blāzma pārbūve), kas 
2020.gadā tiks īstenots. Tāpat 2020.
gadā, pēc tehniskā projekta izstrādes, 
plānots uzsākt būvniecību projektā 
„Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu 
pierobežā” (Skolas un Dzelzceļa ielas 
pārbūve). 
      Attiecīgi izdevumu pieaugumu 
ietekmē, tas, ka vairs netiek veidots 
speciālais budžets, izdevumi ceļu un 
ielu uzturēšanai iekļauti pamatbudžeta 
izdevumos    un   2020.   gadā   plānoti 
158 420 euro. 
          Vides   aizsardzības    pasākumiem, 
tas ir notekūdeņu apsaimniekošanai 
izdevumi prognozēti 21 465 euro.
  Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas izdevumi plānoti 
500 733 euro apmērā, kas ietver 
izdevumus komunālajai saimniecībai 
funkciju veikšanai, ūdensapgādes 
pakalpojumu nodrošināšanai. 
Saimnieciskā nodaļa nodrošinās 
pašvaldības teritorijas uzkopšanu 
un uzturēšanu, turpinās pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvokļu remontus, 
logu nomaiņu, lai pilnveidotu 
dzīvojamā fonda piedāvājumu. 2020.
gadā tiks pabeigta apgaismojuma un 
ietves izbūve Kurmenes ielā, veicot 
labiekārtošanas darbus, kā arī budžetā 
plānoti izdevumi būvniecības darbu 
pabeigšanai un norēķinam. 
    Lai uzlabotu ūdensapgādes 
pakalpojumu kvalitāti Rugāju novada 
ciemā un varētu aprēķināt izmaksas 
būvniecības darbiem, 2020.gadā 
plānots izstrādāt Tehnisko projektu 
ūdenssaimniecības attīstības projekta 
īstenošanai.    
       Ievērojama daļu līdzekļu tiek 
atvēlēta īpašumu sakārtošanai un 
ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā arī 
nekustamo īpašumu dokumentācijas 
sagatavošanai atsavināšanai 
bijušajiem zemju lietotājiem. 2018.
gadā tika uzsākta Rugāju novada 
attīstības programma izstrāde, ko 
paredzēts šogad nodot apspriešanai 
iedzīvotājiem un līdz gada vidum 
apstiprināt galīgo redakciju.
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        Izdevumi veselības aprūpei 
sastāda 46 372 euro, kas plānoti 
primārās veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanai 
Skujetnieku feldšeru - veselības 
punktā, kā arī zobārsta pakalpojumu 
sniegšanai Zobārstniecības kabinetā.    
        Dažāda vecuma iedzīvotājiem 
tiek nodrošinātas daudzveidīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, novirzot 
šim mērķim - atpūta, kultūra un 
reliģija - 194 214 euro. Iedzīvotājiem 
pakalpojumi pieejami 4 bibliotēkās, 
nodrošinot uzturēšanas izdevumus 
– Rugāju bibliotēkai, Tikaiņu 
bibliotēkai, Lazdukalna bibliotēkai 
un Skujetnieku bibliotēkai, kā arī 
iestādēm funkciju veikšanai - Rugāju 
tautas namā un Lazdukalna saieta 
namā un muzejā. Kultūras pasākumi 
notiek saskaņā ar domes komitejā 
akceptēto plānu. Lielākais pasākums 
plānots 21.jūnijā – Latgales senioru 
dziesmu un deju svētki. Pirms budžeta 
plānošanas tika veikta iedzīvotāju 
aptauja par kultūras pasākumiem, 
kas izstrādājot kultūras pasākumu 
plānu tika ņemta vērā. Projektu 
līdzfi nansēšanai un dažādu pasākumu 
atbalstam ieplānoti 1 800 euro. 
      Vislielākais pamatbudžeta 
izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai, 
t.i. 1 174 187 euro, kur lielākā 
daļa fi nansējuma ir Rugāju novada 
Eglaines pamatskolai, Rugāju novada 
vidusskolai un Rugāju sporta centram. 
Eglaines pamatskolai un Rugāju 
novada vidusskolai tiek paredzēti 
pašvaldības līdzekļi telpu remontiem. 
Pašvaldība nodrošina fi nansējumu 

mācību līdzekļu un aprīkojuma 
nodrošināšanai. Ņemot vērā,   ka   
Eglaines  pamatskolā   tiek 
piedāvātas speciālās mācību 
programmas, 41 000 euro ieplānoti 
izdevumi asistentu atlīdzībai. Abām 
vispārizglītojošām skolām 2020.
gadā paredzēti izdevumi akreditācijas 
procesam. 
        Tāpat ievērojama summa tiek 
atvēlēta skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai un transporta 
izdevumu kompensācijai skolēniem, 
jo tiek nodrošināta skolēnu nokļūšana 
no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, 
uz mācību priekšmetu olimpiādēm, 
sporta centra komandu un sportistu 
nokļūšanai uz sacensībām un skolēnu 
dalībai ārpusskolas aktivitātēs. 
Paredzēts arī pašvaldības fi nansējums 
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 4 500 euro apmērā, kā 
arī 2020. gadā tiek plānoti līdzekļi 
samaksai Balvu peldbaseinam, 
lai nodrošinātu  Rugāju novada 
izglītojamo peldētprasmju apgūšanu. 
Jauniešie nodrošināta iespēja darboties 
jauniešu iniciatīvu - interešu centros 
Rugājos. 
   2020.gadā turpināsies iesākto 
projektu realizācija izglītības jomā 
(karjeras atbalsts izglītības iestādēs, 
atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču pieejai, atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai u.c.) Rugāju novada 

vidusskolas pedagogi un skolēni aktīvi 
iesaistās starptautiskajos projektos 
ERSMUS „School gardens” un „Math 
un Techology” 
      2020.gadā turpināsies iniciatīvas 
„Latvijas skolas soma” pasākumi, kā 
arī izdevumi paredzēti skolēnu dalībai 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. 
      Sociālās aizsardzības izdevumi 
sastāda 472 880 euro. Pašvaldība 
iedzīvotājiem nodrošinās ne tikai 
obligātos pabalstus – garantētā 
minimālā ienākuma pabalstus un 
dzīvokļa pabalstus, bet arī citus 
pabalstus: brīvpusdienas skolēniem, 
pabalstus veselības uzlabošanai, 
pabalstus represētajām personām u.c. 
pabalstus. Saņemot valsts fi nansējumu, 
Sociālais dienests organizē asistenta 
pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Ņemot vērā, 
ka 2020.gadā tiek samazināts valsts 
budžeta fi nansējums 1. - 4.klases 
ēdināšanas izdevumiem, iztrūkstoši 
summu pašvaldība ir paredzējusi segt 
no pašvaldības budžeta. 
        Sociālās aprūpes centra izdevumi 
sastāda 198 072 euro, Sociālā 
dienesta – 56 062 euro. Bāriņtiesai 
plānotie izdevumi 33 390 euro, kas 
nodrošina normatīvajos aktos noteikto 
funkciju realizēšanu. No 2019.
gada tiek nodrošināts mājas aprūpes 
pakalpojums, kā arī nodrošināti 
pakalpojumi noteiktām mērķgrupām 
deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros. 
     2020.gadā tiks uzsākts projekts 
„Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Rugāju novadā (ēkas 

pārbūve par dienas aprūpes centru)” 
Benislavā. 
     Arī 2020.gadā iedzīvotājiem ir 
iespēja izmanot veļas mazgātuves 
pakalpojumus Rugājos, trūcīgajām 
un maznodrošinātajām personām 
pakalpojuma maksu daļēji sedz 
pašvaldība. Savukārt Lazdukalna 
sociālo pakalpojumu centrā pieejami 
gan dušas pakalpojumi, gan veļas 
mazgāšanas pakalpojumi. 
      Rugāju   novada  dome  ir  
iesaistījusies Latgales reģiona 
realizētājā projektā „Risk free”, kā 
rezultātā saņems aprīkojumu gan 
sporta nodarbībām, gan arī brīvā laika 
pavadīšanai ārpus telpām.
         Katru gadu ar fi nansējumu tiek 
atbalstīta Invalīdu biedrības Balvu 
teritoriālā nodaļa, šogad dotācija 
plānota 500 euro apmērā. 

Pašvaldības saistības 

   Rugāju novada pašvaldība ir 
uzņēmusies saistības, ņemot 
aizņēmumus Valsts kasē, pašvaldības 
funkciju veikšanai, t.i., gan projektu 
līdzfi nansējuma nodrošināšanai, gan 
arī pašvaldības infrastruktūras objektu 
sakārtošanai. Kopā pašvaldības 
saistības (neatmaksāta aizdevumu 
pamatsumma) uz 01.01.2020. sastāda 
2 187 732 euro. 2020.gadā plānots 
veikt pamatsummu atmaksu 209 746 
euro apmērā un aizdevumu procentu 
atmaksu 5 983 euro. Attiecīgi 
turpmākajos gados atmaksājamās 
aizdevumu pamatsummas ir 2021.
gadā     131 855   euro,   2022. gadā –
128 632 euro, 2023. gadā – 128 632 
euro.

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 10.janvāra lēmumu Nr.2                                                                                                                
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
10.01.2020.                                                                                                                                                                                                                             Nr. 1/2020 

Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos
 Nr. 4/2019 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2003. gada noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 

kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no  pašvaldības budžeta 6. punktu 

             Izdarīt Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”” 
šādu grozījumu:
             Papildināt noteikumu 4. punktu aiz vārdiem “funkcionāliem traucējumiem” ar simbolu un vārdiem “, personām ar garīgā rakstura traucējumiem”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts. Šie saistošie noteikumi papildina aprūpes mājas pakalpojuma saņēmēju loku 

ietverot arī personas ar garīga rakstura traucējumiem.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pakalpojums aprūpe mājās nodrošina kvalitatīvu un pilnvērtīgu pakalpojumu 

sniegšanu un saņemšanu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Pakalpojums 
“Aprūpe mājās “personām ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešams, jo tās 
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt un nepieciešama pastāvīga asistēšana

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi neparedz fi nansējumu no pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rugāju novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo nav nepieciešamas.

Paskaidrojuma raksts  saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020 Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos
 Nr. 4/2019 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 20.februāra lēmumu Nr.55                                                                                                                

NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

20.02.2020.     Nr.  1/2020

“RUGĀJU NOVADA BIZNESA IDEJU KONKURSS 2020”
NOLIKUMS

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada 
domes(turpmāk - Pašvaldība) līdzfi nansējums Rugāju  novadā 
reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) 
projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fi zisko personu biznesa 
ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk – 
projekti) Rugāju novada biznesa ideju konkursa   ietvaros. 
1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome. 
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts fi nansējums 5000 EUR 
(pieci tūkstoši euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2020.
gada budžeta līdzekļiem. 
1.4. Pašvaldības fi nansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts 
Rugāju  novada uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma 
reģistrā, un fi ziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt 
uzņēmējdarbību Rugāju  novada administratīvajā teritorijā, 
reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai saimniecisko 
darbību Valsts ieņēmumu dienestā, ja biznesa idejas pieteikuma 
izvērtēšanas rezultātā iegūs fi nansējumu uzņēmējdarbības 
atbalstam. 
1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā.  Šī mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfi nansējumu 
uzņēmumu un fi zisko personu projektiem, kas paredz: 
1.5.1. jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu; 
1.5.2. jaunu darba vietu radīšanu; 
1.5.3. uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm. 
1.6. Līdzfi nansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar 
starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un 
pārdošanu, azartspēlēm, primāro lauksaimniecību.
1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursā  
par Pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanu ir uzņēmumam, kas 
atbilst šādiem kritērijiem: 
1.7.1. uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR.
1.7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko 
adresi Rugāju novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju 
novada teritorijā. 
1.8. Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu nevar pretendēt uzņēmums: 
1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts 
tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta 
vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par komercdarbības 
bankrotu; 
1.8.2. kuram pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības 
noteikto obligāto maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas 
brīdi dalībai konkursā; 
1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
1.8.4. kuram nav noslēdzies iepriekšējā Projekta uzraudzības 
periods.
1.9. Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu var pretendēt fi ziska persona 
– Rugāju novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt 
un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā vai reģistrēties 
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, 
un attīstīt uzņēmējdarbību Rugāju  novadā, sava biznesa idejas 
pieteikuma ietvaros. 
1.10. Viens uzņēmums vai fi ziska persona izsludinātā Rugāju 
novada biznesa ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības 
līdzfi nansējumu tikai vienam biznesa idejas projektam. 
1.11. Viena uzņēmuma vai fi ziskas personas vienam biznesa idejas 
projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfi nansējuma 
apmērs ir 1000 EUR (viens tūkstotis euro). 
1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši 
saistītas ar komercdarbības izveidi un attīstību, ieguldījumiem 
komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās.
1.13. Par neatbilstošām tiek  noteiktas izmaksas, kas radušās 

pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas, 
degvielas izmaksas, atalgojums.
1.13. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to
apvienības.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana: 
2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugāju  novada domē, Kurmenes ielā 
48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, pie sekretāres. Iesniedzot pieteikumu drukātā veidā, 
nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi 
dome@rugaji.lv
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei, Kurmenes ielā 48, 
Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar tēmas norādi – „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 
2020” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par 2020.gada 2.aprīlis). Nosūtot 
pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko 
versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.3. Konkursa pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar elektronisko parakstu, 
sūtot uz e–pasta adresi dome@rugaji.lv ar tēmas norādi pieteikums konkursam „Rugāju novada 
biznesa ideju konkursam 2020” .
2.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt 
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā ( Kurmenes iela 36, Rugāji) vai 
pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv  
2.3. Konkurss norisinās un pieteikumus pieņem  no 2020.gada 2.marta līdz 2.aprīlim plkst.16:00.  

3. KONKURSA PIETEIKUMS
3.1. Konkursa pieteikums jāsagatavo, izmantojot pieteikuma veidlapu (nolikuma 1.pielikums), 
kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai konkursa pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi: 
3.2.1. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfi jas apraksts (CV); 
3.2.2. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, 
kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību. 
3.3. Konkursa pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais burtu lielums - 
12. 
3.4. Konkursa pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā. 
3.5. Konkursa pieteikums (konkursa pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā 
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                     cauršūtā oriģināleksemplārā. 
3.6. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās 
informācijas patiesumu. 

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
4.1. Pārbauda pretendenta atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā 
skaitā pretendenta gada apgrozījumu un reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistrā 
(juridiskām personām) vai Valsts ieņēmumu dienestā (fi ziskām personām), 
iegūstot augstāk minēto informāciju no publiski pieejamiem reģistriem. 
4.2. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfi nansējuma 
piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu -  nozares ekspertu 
sastāvā. 

4.3. Komisijas locekļi paraksta konfi dencialitātes vienošanos, apliecinot 
pretendentu iesniegtās informācijas neizpaušanu trešajām personām. 

5. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, ne vēlāk 
kā līdz 14.jūnijam, nosaka laiku, kad pretendenti klātienē sniegs savas biznesa 
idejas prezentāciju un atbildēs uz konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. 
Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma iesniedzējam tiek 
paziņots individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pretendentam sava 
biznesa ideja jāprezentē maksimums 7 (septiņās) minūtēs brīvi izvēlētā formā. 
5.2. Biznesa idejas izvērtēšanai kopumā ir noteikti 13 kritēriji, kas uzskaitīti 
zemāk. Katram kritērijam ir noteikts maksimāli iegūstamo punktu skaits. 
Maksimālā punktu summa – 140 punkti

N.p.k. Kritērijs Maksimāli piešķiramo 
punktu skaits

Pieteikuma veidlapas  
attiecīgās daļas numurs

Būtiskākie kritēriji
1. Produkta vai pakalpojuma apraksts 15 3,4
2. Noieta tirgus analīze 10 6
3. Konkurences priekšrocības 15 3,6
4. Pārdošanas veicināšanas jeb mārketinga plāns 10 7
5. Ieņēmumu loģika un pamatotība 15 4
6. Atbalsta summas un pašieguldījuma izlietojums 15 5,9

Kopā maksimāli piešķiramo punktu skaits būtiskākajos kritērijos 80
Minimālais nepieciešamo punktu skaits būtiskākajos kritērijos 32

Pārējie kritēriji
7. Biznesa plāna kopsavilkums 5 1
8. Biznesa ideja, tās unikalitāte un novatorisms, īstenotāja iepriekšējā pieredze un zināšanas 

paredzētajā biznesa darbības jomā
10 3,2

9. Produkta vai pakalpojuma patērētāja jeb klienta vajadzību analīze 10 6
10. Konkurentu analīze 10 3,6,7
11. Risku un iespēju (SVID) analīze 10 8
12. Plānotie fi nanšu aprēķini 10 14
13. Biznesa idejas apraksta noformējums 5 viss pieteikums

Kopā pārējos kritērijos 60
Punktu skaits kopā abās kritēriju grupās 140

5.2.1.Vērtēšanas kritēriji

5.2.2. Visi biznesa ideju vērtēšanas kritēriji ir sadalīti divās grupās – būtiskākie 
kritēriji un pārējie kritēriji. Vispirms biznesa ideja tiks izvērtēta pēc būtiskākajiem 
kritērijiem. Būtiskākajiem kritērijiem ir noteikts minimāli nepieciešamais punktu 
skaits kopumā 32, kas ir jāiegūst biznesa idejas novērtējumā. Ja būtiskākajos 
kritērijos šis minimālais kopējais punktu skaits netiks iegūts, biznesa ideja tiks 
noraidīta.
5.2.3. Pēc punktu piešķiršanas katrai biznesa idejai būtiskākajos un pārējos 
kritērijos, punkti tiks saskaitīti kopā un attiecīgi visi atbalsta pretendenti tiks 
sarindoti dilstošā secībā, atbilstoši to kopējam saņemtajam punktu skaitam visos 
kritērijos (sākot no augstākā punktu skaita līdz zemākajam punktu skaitam ).
5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3 
komisijas locekļi. 
5.4. Konkursa pieteikumu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.2. 
minētajiem kritērijiem. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.   
5.6. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji vai to 
noraidīt. 
5.7. Komisijas lēmums atbalsta pretendentiem tiek paziņots ne vēlāk kā piecu 
darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
5.8. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums katram konkursa pretendentam 
tiek paziņots mutiski, sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto tālruni un 
rakstiski, nosūtot lēmumu uz konkursa pieteikumā norādīto elektroniskā pasta 
adresi.
 
6. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA
6.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītās biznesa idejas īstenotāju par projekta 
īstenošanu un piešķirtā līdzfi nansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par 
līdzfi nansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfi nansējuma piešķiršanu 
zaudē spēku. Ja noteiktajā laikā Uzņēmums atsakās slēgt līgumu vai ir citādi 
apstākļi, kuru dēļ ar Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, pašvaldība var 
lemt par pašvaldības līdzfi nansējuma pārdali lieko fi nansējumu proporcionāli 
sadalot visiem pārējiem Vērtēšanas komisijas atbalstītajiem pretendentiem 
proporcionāli to saņemtajam punktu skaitam vai izsludinot jaunu konkursu.
6.2. pašvaldības līdzfi nansējuma izmaksa notiek divās daļās: 
6.2.1. pirmā daļa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līdzfi nansējuma 
saņēmējam paredzētās summas tiek izmaksāta pēc līguma ar Pašvaldību 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas; 
6.2.2. otrā daļa atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, 
gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša rēķina 
saņemšanas no līdzfi nansējuma saņēmēja. 
6.3. Precīzas līdzfi nansējuma otrās daļas apmērs (līdz 50% (piecdesmit procentu) 
noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem 
izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2020.gada 30.novembrim.
6.5. Pašvaldības līdzfi nansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta 
īstenošanas beigu termiņa un līdzekļu izlietojuma iesniedz Rugāju novada 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pārskatu par projekta īstenošanas 
gaitu un piešķirtā Pašvaldības līdzfi nansējuma izlietojumu (nolikuma 
2.pielikums.)
6.6. Ja piešķirtais fi nansējums netiek izmantots atbilstoši konkursa pieteikumā 
paredzētajam mērķim, Uzņēmums to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu 
laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 
6.7. Projekta uzraudzības periods uzņēmumam tiek noteikts 2 gadi.
6.8. Ja projekta uzraudzības periodā saimnieciskā darbība nav uzsākta, nav 
izpildīti projekta nosacījumu, vai saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad 
Rugāju novada dome lemj par piešķirtā līdzfi nansējuma atmaksu vai iegādāto 
materiālo vērtību nodošanu Pašvaldībai. 
6.9. Pašvaldībai (t.sk. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centram) ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) 
pirms Pašvaldības līdzfi nansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas un 
uzraudzības laikā. 
6.10. Pašvaldībai un Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfi nansējuma 
saņēmēja. 
6.11. Ja uzņēmums izpilda projekta īstenošanas nosacījumus, Pašvaldība 
Projekta uzraudzības periodā var lemt par papildus fi nansējuma piešķiršanu 
uzņēmējam līdz EUR 500,- mārketinga izdevumiem, ja uzņēmums iesniedz 
plānoto mārketinga pasākumu aprakstu un tāmi.
6.12. Papildus fi nansējums tiek piešķirts pēc atskaites (2.pielikums) un pēc 
izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.
6.13. Lēmumu par 6.11. punktā noteikto fi nansējumu pieņem Pašvaldība (t.sk. 
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs).
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Piedalās 
Erasmus + 
pieredzes 
apmaiņas 
projektā 
Maruta Kalnēja 
Rugāju novada vidusskolas skolotāja

No 20. līdz 24. janvārim Rugāju 
novada vidusskolas 5 skolotāji - Anita 
Stalidzāne, Ingūna Andersone, Iveta 
Arelkeviča, Maruta Kalnēja un 
Jānis Ikstens - piedalījās Erasmus + 
pieredzes apmaiņas projektā “THE 
JOURNEY OF LEARNING FROM 
DATA TO KNOWLEDGE WITH 
MATHS AND TECHNOLOGY”.
    Projektā ir iesaistījušās piecas 
valstis - Turcija, Ziemeļmaķedonija, 
Latvija, Bulgārija un Polija, ar mērķi 
dažādot STEM mācību priekšmetu 
pasniegšanas metodes, izmantojot 
digitālos rīkus. Gandrīz nedēļas 
garumā dalībvalstu komandas 
apguva datorprogrammas Geogebra 
izmantošanas iespējas skolas 
matemātikas un fi zikas stundās, 

padziļināja savas zināšanas IT jomā, 
kā arī iepazina vietējo kultūru.
         Projekta vizīte sākās ar dalībvalstu 
svinīgu sagaidīšanu Tarsus pilsētas 
Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi 
skolā, kam sekoja neliela eksursija pa 
klašu telpām. Pēc tikšanās ar vietējās 
pašvaldības vadītājiem un organizatoru 
pārstāvjiem, dalībvalstu komandas 
iepazinās savā starpā, prezentēja savu 
skolu.  Skolas audzēkņi pastāstīja 
par iespēju  izmantojot Kanban 
pieeju matemātikas un tehnoloģiju 
apmācībā. Pēc kopīgās tikšanās 
sekoja ekskursija pa Tarsus pilsētu, 
iepazīstot vietējo kultūru un vēsturi. 
Lai arī visa komunikācija norisinājās 
angļu valodā, nevienu mirkli valoda 
neradīja grūtības. Arī projekta 
organizatori bija patīkami pārsteigti 
par Rugāju skolotāju labajām valodas 
un tehnoloģiju zināšanām.
    Nākamās trīs dienas pagāja, 
apgūstot programmu Geogebra, kurā 
ar matemātikas metodēm var risināt 
dažāda veida praktiska rakstura 
problēmas - tika analizēti datu 
vākšanas avoti, izpētes posmi, esošās 
situācijas modelēšana un prognožu 
ticamība. Šo dienu laikā skolotājiem 
bija jāizstrādā savi stundu plāni, 
kurus pēc tam varēs izmantot visu 
valstu pārstāvji savā mācību procesā. 
Ceturtdienas vakarā Tarsus pašvaldība 
organizēja atvadu vakariņas, lai visi 
dalībnieki    varētu     nobaudīt    turku 

nacionālos ēdienus, iepazīties ar 
turku tautas mūziku un iemēģināt 
tradicionālos deju soļus. Noslēgumā 
projekta organizatori katram 
skolotājam pasniedza apliecību par 
piedalīšanos, kā arī piemiņas dāvanas 
– skolēnu izgatavotās koka kastītēs ar 
saldumiem no Turcijas, personalizētas 
grāmatzīmes un piespraudes. Pēc 
vairāku dienu ilgstoša intelektuāla 
darba, piektdiena bija kā lielā atslodzes 
diena. Projekta organizatori bija 
sagatavojuši ļoti skaistu un iespaidiem 
pārbagātu ekskursiju. Izbraucot jau 
ļoti agri no rīta, pēc  4 stundām tika 
sasniegta   Kapadokija,   kura  slavena 
ar     īpatnējām    klinšu    formām   un 

tajās izveidotajām alu pilsētām. Jau 
ierasto Tarsusas palmu un pavasara 
vietā, kalnos pārsteigumu sagādāja 
īsta ziema - ar sniega kupenām un 
pamatīgu aukstumu. Ekskursijas 
laikā varēja apmeklēt pazemes 
pilsētu, kura izvietota 8 stāvus zem 
zemes, bija iespēja iepazīt Turcijas 
tirgu, kur kaulēšanās par cenu ir ļoti 
pieņemama lieta, kā arī noklausīties 
lekcijas vietējo keramiķu un rotaslietu 
meistara darbnīcās. Rugāju novada 
vidusskolas skolotāji ir pateicīgi par 
iespēju piedalīties tik kvalitatīvi un 
pārdomāti organizētā projektā, kas dod 
iedvesmu izmēģināt jaunās zināšanas 
savās stundās.

Rugāju novada vispārizglītojošajās 
izglītības iestādēs papildina 
materiāltehnisko bāzi 
Ieva Sīle
Projekta koordinatore Rugāju novadā 

Rugāju novada vispārizglītojošajām 
izglītības iestādēm - Rugāju novada 
vidusskolai un Rugāju novada Eglaines 
pamatskolai iesaistoties  projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 
īstenošanā, tiek piedāvātas aktivitātes STEM 
un vides jomā (matemātika, dabaszinātnes, 
tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību 
praktiskai pieejai, skolēnu intereses 
veicināšanai un individuālam atbalstam 
mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas 
un talantus, strādājot gan grupās, gan 
nodrošinot individuālu atbalstu. 
        2019. gada nogalē saņemta vēstule no 
Valsts izglītības satura centra par atbalsta 
pasākumu pirmā perioda 2017-2019 
noslēgumu projektā projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
(projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) (turpmāk – 
projekts), apstiprinot projektā attiecināmas 
izmaksas EUR 27 770,24 apmērā. Sakarā 
ar to, ka pedagogu atalgojuma aprēķinam  
piemēro metodiku “Vienas vienības izmaksu 
standarta likmes aprēķina un piemērošanas 
metodika darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.2.specifi skā atbalsta 

mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
un 8.3.4.specifi skā atbalsta mērķa “Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumus” 
īstenošanai” Rugāju novada pašvaldībai par šo 
periodu izveidojies uzkrājums EUR 3 400. Tika 
pieņemts lēmums, ka par šo uzkrājuma summu 
projekta ietvaros papildināt materiāltehnisko 
bāzi Rugāju novada vidusskolā un iegādāties 
interaktīvo, skārienjūtīgo displeju – mācību 
tehnisko līdzekli. 
      Veicot tirgus izpēti, tika iegādāts 
“Avtek Touchscreen 5 lite 75” interaktīvais, 
skārienjūtīgais displejs par summu EUR 
3 365,59. Šis mācību tehniskais līdzeklis 
uzstādīts fi zikas kabinetā, ar mērķi izmantot 
fi zikas stundās, kā arī projekta ietvaros 
īstenotajās interešu izglītības programmās 
“Pulciņš robotikā” un “3D printēšana un 
modelēšana”. Savukārt papildinot mācību 
līdzekļus, Rugāju novada vidusskolai iegādāti 
divi “Roll-up” stendi un nupat arī tāds būs 
Rugāju novada Eglaines pamatskolai “Roll-
up” stends, kuros uzskatāmā un saistošā veidā 
attēlotas dažādas matemātikas formulas.  
Iegādājoties šos stendus, skolēniem tiek dota 
iespēja vieglāk uztvert un apgūt mācību vielu. 
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Pasākumu 
“Kopā roku 
rokā” šogad 
atzīmē 
mīlestības 
noskaņās
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Ir jāvar pasniegt roku otram, kad 
ir grūti vai nepieciešama palīdzība. 
Ir jāvar ar klusiem soļiem pienākt 
klāt un otra acīs ieraudzīt ziedošas 
cerības, un, sniedzot mīlestību, iet 
kopā ceļu, kurš brīžiem ir ļoti grūts. 
Šķiet, ka tā prot ikviens līdzcilvēks, 
kurš ikdienā ir klāt cilvēkam, 
kuram ir īpašas vajadzības. Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā, 
blakus vispārizglītojamajiem 

skolēniem, mācās arī speciālie  
bērni. Daļa šo bērniņu ir integrēti 
klasēs un mācības apgūst kopā 
ar vienaudžiem, bet ar tiem, kam 
diagnozes ir smagākas, strādā 
speciālais pedagogs un asistenti. 
     Reizi gadā Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas bērni ar 
īpašām vajadzībām, viņu asistenti 
un pedagogi pie sevis aicina tuvāku 
un tālāku skolu bērnus, lai vienotos 
kopīgā atkalredzēšanās priekā, un ar 
draudzīgiem, sirsnīgiem un pozitīviem 
mirkļiem izdzīvotu pasākumu “Kopā 
roku rokā”. Šogad pasākums tika 
aizvadīts mīlestības noskaņās.
      “Tā nu ir sanācis, ka šoreiz 
pasākumā mēs tiekamies mazu mirkli 
pirms Valentīndienas. Kā mēs visi 
zinām, Valentīndiena ir mīlestības 
svētki un es šodien piedāvāju svinēt 
mīlestību. Es šodien gribu runāt par to 
mīlestību, kura ir mums apkārt ikdienā, 
par mīlestību, kurā, ja vēlamies, mēs 
varam atrasties vienmēr. Mīlestību 
pret darbu, mīlestību pret grāmatām, 
mīlestību pret dabu, mīlestību pret 
cilvēkiem,’’ aicinot vienam otru 
iepazīt un saprast, teica Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas speciālās 
izglītības      skolotāja     Aija     Pluša. 

Ar patiesi jaukiem, pamācošiem 
un izzinošiem priekšnesumiem uz 
skatuves kāpa  bērni no Stacijas 
pamatskolas, Tilžas vidusskolas, 
Tirzas vidusskolas, Preiļu  pamatskolas 
Preiļu pamatskolas un Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas. Arī  Rugāju  
novada  Eglaines pamatskolas 
direktore ir gandarīta par to, ka 
pasākums tiek organizēts jau astoto 
gadu: ”Ar lielu prieku un gandarījumu 
ik gadu mēs pie sevis aicinām ciemiņus 
uz iekļaujošās izglītības     pasākumu     
“Kopā   roku   rokā”.   Jūs   droši  vien 

piekritīsiet, ka svētkus vajag 
visiem. Svētki tas ir  satikšanās 
prieks, apmainīšanās ar smaidiem 
un pozitīvām emocijām, ar labiem 
vārdiem. Sāksim šo dienu ar  
mīlestību, pavadīsim to ar mīlestību 
un piepildīsim to ar mīlestību, jo 
katra cilvēka dzīvei ir jābūt mīlestības 
vadītai!” aicināja direktore Ilze Burka.
         Pēc pasākuma svinīgās daļas, 
bērni devās kopīgās pusdienās, kam 
sekoja dalība dažādās radošajās 
darbnīcās, taču pedagogi tika aicināti 
apmeklēt semināru.

Dambretes 
turnīram 
Rugājos 5 
gadi
Gunta Grigāne 
Rugāju novada Kultūras nodaļas 
vadītāja

Jau piekto gadu Rugāju tautas 
namā kopā pulcējās dambretes 
spēles cienītāji, lai mirkli pirms 
pavasara pavadītu laiku draudzīgās 
sacensībās pie dambretes galda. 
Pirms pieciem gadiem, lai veicinātu 
galda spēļu popularitāti un kopā 
pulcētu to spēlētājus, Rugājos tika 
aizsākta tradīcija – dambretes 
turnīrs, kas, organizatoriem par 
prieku, ik gadu pulcē arvien vairāk 
šīs spēles cienītāju dažādās vecuma 
grupās.
        Piektais,   mazās  jubilejas 
turnīrs, Rugājos notika 2020. gada 8. 
februārī, un šogad tajā piedalījās 24 
dalībnieki dažādās vecuma grupās: 
bērni, jaunieši, vidējā paaudze un 
seniori. Spēlētāji tika sadalīti divās 
grupās: bērni un jaunieši līdz 15 gadu 
vecumam un spēlētāji no 16 gadu 
vecuma, kā arī vidējās paaudzes un 
senioru pārstāvji. 
         Pieaugušo grupā startēja Elza 
Tutiņa, Ināris Saulītis, Staņislavs 
Mass, Kārlis Lācis, Valija 
Burķīte,Valdis Prancāns, Aleksejs 
Daņilovs, Normunds Stahovskis, 
Roberts Rēvalds, Jānis Čakāns, Jānis 
Laicāns. Kopvērtējumā, pēc spēles 
rezultātiem, uz I vietu pretendēja 

divi dalībnieki -  Kaspars Lācis un 
Normunds Stahovskis - , kuriem, lai 
noskaidrotu uzvarētāju, nācās izspēlēt 
papildspēli, kuras rezultātā  I vietu  
ieguva Kaspars Lācis, Normunds 
Stahovskis palika II vietā, bet III 
vietu izcīnīja Staņislavs Mass, lai 
gan IV vietas ieguvējs Jānis Čakāns no 
viņa atpalika tikai par 0.5 punktiem.
         Bērnu  un   pusaudžu  grupā 
sacensībās  piedalījās Anda 
Cepurniece, Daniels Plešs, Kitija 
Apsīte, Marta Felicita Sņegova, Aleksis 
Galkins, Mareks Galkins, Kaspars 
Steļmačonoks, Jānis Viļčevskis. Šajā 
grupā pēc spēles rezultātiem I vietu 
ar pārliecinošu punktu vairākumu 
ieguva Kitija Apsīte, II vietu ieguva 
Mareks Galkins, III vietā ierindojās 
Marta Felicita Sņegova un tikai 
par 0,5 punkti no III vietas atpalika 
Daniels Plešs.
       Tā kā šī gada dambretes turnīrs 
bija jubilejas noskaņās, piemiņas 
kausus par piedalīšanos ieguva visi 
dalībnieki, taču īpaši kausi bija 
godalgoto vietu ieguvējiem. Turnīra 
dalībnieki saņēma arī kopīgu dāvanu – 
kliņģeri ar svētku salūtsvecēm un biļeti 
uz fi lmu “Piļsāta pi upis”. Lai arī starp 
dalībniekiem bija jūtams sacensības 
gars, kopumā turnīra laikā valdīja 
draudzīga un priekpilna atmosfēra, 
pašiem dalībniekiem vienojoties, ka 
nākamgad atkal jātiekas dambretes 
turnīrā Rugājos.    
        Sveicam visus uzvarētājus 
un spēles dalībniekus, īpaši liels 
paldies spēles galvenajai tiesnesei 
Vijai Lancmanei un dambretes 
“krustmātei” Rugājos Birutai 
Saulītei! Uz priecīgu satikšanos 
nākamā gada dambretes turnīrā 
Rugājos! 

Godalgoto vietu ieguvēji bērnu un 
pusaudžu grupā

Godalgoto vietu ieguvēji pieaugušo 
grupā 
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Rugāju novada Kultūras nodaļas pasākumu 

plāns 2020. gadam

Pasākums
Datums, kad 

pasākums 
notiks

Organizatori, pasākuma 
norises vieta

JANVĀRIS
Balle kopā ar Arni Grapu. 18.01.2020. Lazdukalna saieta nams

FEBRUĀRIS
Viestura Kairiša spēlfi lma “Pilsēta pie upes”. Ieeja: 3.00 eiro 08.02.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nama zāle
Dambretes spēles turnīram Rugājos – 5gadi 08.02.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nama mazā 

zāle
Viestura Kairiša spēlfi lma “Pilsēta pie upes”. Ieeja: 3.00 eiro 11.02.2020. Kultūras nodaļa, Lazdukalna saieta nams
Pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām 13.02.2020 Lazdukalna saieta nams
Valentīndienai veltīta balle kopā ar grupu Ginc&Es. Dress code – black&red. Ieeja: no plkst. 
22.00-23.00 – 4,00, pēc plkst. 23.00 - 5,00 eiro

15.02.2020. Lazdukalna saieta nams

MARTS
Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rugājos plkst. 19.00. Ieeja: ziedojums 1,00 eiro 21.03.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams
Pirmsskolas vecuma bērnu konkurss - koncerts “Mazais Eglaines vokālists 2020” 27.03.2020. Lazdukalna saieta nams
Dziedātāja un mūziķa Vara Vētras koncerts. Ieeja: 3,50 eiro 27.03.2020. Lazdukalna saieta nams
Balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja no pulksten 22.00-23.00 – 2,50, pēc 23.00 -3,00 eiro 27.03.2020. Lazdukalna saieta nams
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 25.03.2020. Rugāju novada muzejs, Kultūras nodaļa, 

Rugāju skvērs
APRĪLIS

Pasākums Rugāju novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem kopā ar dziedošo aktieri Jāni 
Paukštello

03.04.2020. Lazdukalna saieta namā

Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2020” 08.04.2020. Rugāju tautas nams
Lieldienu pasākums. Balle, kurā spēlē Mareks Pelšs no grupas “Brīvdiena”. 12.04.2020. Rugāju tautas nams, Lazdukalna saieta nams
Sarīkojums “Tiem kam pāri 60” kopā ar dziedātāju Viktoru Lapčenoku. 30.04.2020. Kultūras nodaļa, Lazdukalna saieta nams

MAIJS
VPDK “Rugāji” un bērnu deju kolektīvu sadancis “Lustīgs deju, lustīgs dziedu” 16.05.2020. Kultūras nodaļa, Lazdukalna saieta nams
Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifi ksiem Rugāju novadā ansambli ”Sonāte” un Benislavas 
etnogrāfi sko ansambli

Maija mēnesī Kultūras nodaļa sadarbībā ar garīgo dziesmu 
ansambli ”Sonāte” un etnogrāfi sko ansambli 
“Benislava”

Amatnieku un mājražotāju tradicionālais pavasara tirdziņš 22.05.2020. Kultūras nodaļa, stāvlaukumā pie Rugāju 
parka

Vasarsvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada baznīcās 31.05.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju Romas katoļu 
baznīcā, Augustovas sv.Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā

JŪNIJS
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 14.06.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju novada muzejs, 

Rugāju skvērā pie piemiņas akmens
Latgales novada XVIII senioru Dziesmu un deju festivāls “RŪTOJ SAULE, RŪTOJ 
BITE”

Dienas programmas plānotās norises, ko aicināti apmeklēt visi interesenti bez vecuma 
ierobežojuma:

-Latgales amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rugāju parkā;
-Siera siešanas, vainagu pīšanas, dziedāšanas un pirts slotu siešanas meistardarbnīcas Rugāju 
parkā;
-Jautras un nopietnas koka gudrību spēles bērniem un pieaugušajiem Rugāju parkā;
-Iespēja apmeklēt J. Bleidera “Koka gudrību darbnīcu”, ieeja 3,00 eiro;
-Dievkalpojumi Rugāju katoļu un pareizticīgo baznīcās;
-Festivāla dalībnieku gājiens no Harmonijas stāvlaukuma līdz sporta stadionam;
-Festivāla dalībnieku koncerts sporta stadionā “Rūtoj saule, rūtoj bite.” Koncertu vadīs 
mūziķis Oskars Lustiks, Ieeja: brīva;
-Kopīga Saulgriežu ugunskura pušķošana, iedegšana un līksmošanās ap to;
-Zāļu vainagu palaišana Vārnienes upē;
-Dziedāšana un ballēšana kopā ar grupu “Ginc &Es” Ieeja: brīva.

21.06.2020. Rugāju novada pašvaldība, Senioru 
biedrība, Kultūras nodaļa, Rugāju sporta 
stadions, Rugāju parka estrāde

JŪLIJS
Rugāju novada Bērnības un Jaunības svētki “Bērnība sniedz roku jaunībai” 04.07.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

Koncerts “Mīlestība”
Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri Marija Bērziņa, Zane Dombrovska, Madara 
Botmane, Mārcis Maņjakovs, Ainārs Ančevskis un Raimonds Celms, kā arī Dailes teātra aktieri 
Ērika Eglija, Gints Andžāns un Gints Grāvelis, kuri dziedās gan solo, gan duetos un dažādās 
citās kombinācijās. Ieeja: 5,00 euro 

04.07.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

SEKOJIET LĪDZI AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI PAR IZMAIŅĀM PASĀKUMU NORISĒ MĀJASLAPĀ WWW.RUGAJI.LV 
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Pasākums

Datums, kad 
pasākums notiks

Organizatori, pasākuma 
norises vieta

Plkst. 22.00 Zaļumballe, kurā spēlēs Ainārs Bumbieris ar pavadošo grupu
Ieeja: līdz 23.00- 4,00 eiro, pēc 23.00- 5,00 eiro

04.07.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

Pasākums visai ģimenei: “Bānītis „Sita- Burzova” piestāj Kapūnītes stacijā!”
Velo orientēšanās, pārgājiens, sacensības, viktorīna un citas aktivitātes pa bijušo dzelzceļa 
līniju līdz bijušajai Kapūnītes stacijai. Noslēgumā zupa no lielā katla, apbalvošana, plkst. 
20.00 koncerts dabas koncertzālē “Kapūnītes stacija” kopā ar mūziķi Kārli Kazāku. Savam 
komfortam līdzi ņemt laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, pledu vai ko citu uz kā apsēsties 
brīvā dabā.

25.07.2020. Kultūras nodaļa, bijušajā bānīša 
“Kapūnīte” stacijas vietā

Zaļumballe ar Lauri Neilandu. Ieeja: līdz 23.00- 3,00 eiro, pēc 23.00- 3,50 eiro 25.07.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde
AUGUSTS

V starptautiskais Deju festivāls “Lustīgs šur, lustīgs tur” 08.08.2020 Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde
Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis”. Ieeja: līdz plkst. 23.00- 3,00 eiro, pēc 23.00- 4,00 eiro 08.08.2020 Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde
Pasākums visai ģimenei “Atā vasara”(atrakcijas, spēles u.c. izklaides) 29.08.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parkā
Vasaras noslēdzošā lielā Zaļumballe kopā ar grupu “Galaktika.” Ieeja: 5,00 eiro 29.08.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju parkā

SEPTEMBRIS
Lazdukalna saieta nama rudens sezonas atklāšanas „Šlāģerballīte 2020”.Spēlēs grupa “Ginc 
&Es”, Dj Gir4a,L.Neilands, Marchello, Vj Kosmoss. Ieeja no 22.00- 23.00 - 5,00 eiro, pēc 
23.00 - 7,00 eiro

19.09.2020. Lazdukalna saieta nams

OKTOBRIS
Starptautiskā senioru diena, Veco laužu dienai veltītās aktivitātes. 01.10.2020. Kultūras nodaļa sadarbībā ar sociālās 

aprūpes centru “Rugāji”, Sociālās 
aprūpes centrā “Rugāji”

Teātru salidojums. Balle, spēlēs Lauris Neilands. Ieeja: no 22.00-23.00 -2,50 eiro, pēc 23.00 
-3,00 eiro

31.10.2020. Lazdukalna saieta namā

NOVEMBRIS
Tradīcijas „Psalmu dziedājumi” pasākumi. 11.2020. Rugāju novada dievnamos
Lāčplēša dienai veltīts pasākums, lāpu gājiens 11.11.2020. Kultūras nodaļa, pie Nacionālo 

partizāņu piemiņas akmens un Rugāju 
skvērs

Latvijas valsts svētku sarīkojums. Koncerts kopā ar Kristapu Rasimu.
Balle ar Juri Ķirsonu.

17.11.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams

Ziemassvētku rotājumu un dāvanu darbnīca. Novada egļu iedegšanas pasākums 11.12.2020. Kultūras nodaļa, Rugājos un 
Lazdukalnā

DECEMBRIS
Satiksimies dziesmā Lūcijas dienā 12.12.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams
Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniem 22.12.2020. Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams
Ziemassvētku pasākumi: koncerti Rugāju TN, novada Dievnamos, SAC.
Balle kopā ar „Ceļavējš”. Ieeja: no 22.00 -23.00-3.00 eiro, pēc 23.00-3,50 eiro

20.12.2020.-
25.12.2020.

Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams, 
Lazdukalna saieta nams

Ziemassvētku koncerts dueta „Mediante” sniegumā. Ieeja: brīva 25.12.2020. Lazdukalna saieta nams

!!! Pasākumu plānā nav ietverti koncerti, teātri, balles u.c. veida pasākumi, kuri rodas darba gaitā.
Rugāju Kultūras nodaļas pasākumu plānu sastādīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.

Paziņojums par Rugāju novada attīstības programmas 
2020.-2026.gadam projekta publisko apspriešanu

Atbilstoši Rugāju novada domes 2020.gada 23. janvāra lēmumam Nr.19.  (protokols Nr.2., 13.§.) ”Par Rugāju novada attīstības programmas 
2020.-2026.gadam  projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Rugāju novada 

attīstības  programmas 2020.-2026.gadam redakcijas publiskā apspriešana.
 Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  Plkst. 1000

  Tikaiņu bibliotēka, Tikaiņi, Rugāju pagasts, 
  Rugāju novads;

  Plkst. 1200 

  Skujetnieku bibliotēka, Liepu iela 4-1, 
  Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
  novads;

2020.

  Plkst. 1400 

  Lazdukalna saietu nams, Skolas iela 3A,   
  Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads;

2020.

10.03.

  Plkst. 1600 

  Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
  Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads. 

2020.

10.03.

2020.

10.03.

10.03.

Ar attīstības programmu var iepazīties Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, pie sekretāres domes darba laikos 
no 8:30 - 17:00, (pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00), interneta vietnē www.rugaji.lv.
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Dievkalpojumi MARTA mēnesī 

   AUGUSTOVAS svētās Elizabetes Romas 
   katoļu baznīcā
   1.03. plkst. 12.00 I mēneša svētdiena,
   Gavēņa I   svētdiena
   15.03. plkst. 12.00  Gavēņa IIIsvētdiena

   SKUJETNIEKU baznīcā
   21.03. plkst. 11.00 Gavēņa IV svētdiena

   RUGĀJU Romas  katoļu baznīcā
   1.03. plkst. 14.00 I mēneša svētdiena, 
   Gavēņa I svētdiena
   15.03. plkst. 14.00 Gavēņa III svētdiena

25.martā 
plkst. 10.00 
Komunistiskā 

genocīda upuru 
piemiņas brīdis 
Rugāju skvērā


