
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Rugāju novada pašvaldība, rosinot Rugāju 
novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo 

tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā 
arī veicinot iedzīvotāju, nekustamo īpašumu 
īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, 
uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku 
noformējuma veidošanā, jau trešo gadu 
izsludināja konkursu “Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”.
            Krāsainu lampiņu virtenes, rūķi, Ziemassvētku 
vecīši, eņģeļi, ziemeļbrieži, izrotātas egles – šie ir 
tikai daži no elementiem, kurus Rugāju novada 
iedzīvotāji iekļāva, noformējot nekustamos 
īpašumus. Arī šogad pieteikt vērtēšanai objektus 
bija iespējams četrās kategorijās - privātmāju 
noformējums, daudzstāvu dzīvojamās mājas 
noformējums, uzņēmumu noformējums, sabiedrisko 
ēku noformējums. 
         Rugāju novada vidusskola, piesakot noformēto 
objektu konkursam, norādīja, ka noformējuma 
izveidošanā piedalījās katrs skolēns, veidojot savu 
unikālo, neatkārtojamo sniegpārslu, jo tāpat kā mēs 
katrs esam citādāks, tieši tāpat arī sniegpārslas nekad 
neatkārtojas. “Un vēl mēs ceram, ka mūsu skolas 
noformējums palīdzēs pieburt sniegu!” tika norādīts 
pieteikumā. Savukārt    Aija    Moroza   kopā   ar  
ģimeni, noformējot nekustamo īpašumu, izvēlējušies 
iekļaut arī rūķus. Arī noformējuma nosaukums 
skan: “Lieli rūķi, mazi rūķi, visi mežā gaismu 
nesa!”. Ar krāšņām gaismas virtenēm Ziemassvētku 
noskaņās, iedzīvotājus un garāmbraucējus  priecēja 
nekustamā īpašuma noformējums, kura autore ir 
Natālija Višņakova. Taču Irēna Svilāne un Eva 
Leone konkursā piedalījās noformējot katra savu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu. E.Leone 
konkursa pieteikumā rakstīja: “Kad baltās peles 

ciemos nāk, tad mūsu sirdis sildīt sāk! 2020. gads 
būs žurkas gads, tāpēc vēlamies, lai peles atnes mūsu 
mājai veiksmi!”. Savukārt I. Svilāne pieteikumā 
norādījusi, ka noformējums balkonam izdomāts 
bezmiega naktīs, bet nosaukums skanēja šādi: 
“Sauksim ziemu visi kopā A-Ū-U!” . Ar oriģinālām 
idejām un krāsu risinājumiem, noformējot 
nekustamo īpašumu, konkursā piedalījās zemnieku 
saimniecība “Lāsītes” Rugāju novada Lieparos. 
            2019. gada 27. decembrī konkursa vērtēšanas 
komisija trīs locekļu sastāvā devās uz noformētajiem 
objektiem, lai tos novērtētu. Izbraucot plānoto 
maršrutu, tika pamanīti noformēti objekti, kuri 
konkursam gan netika pieteikti, bet priecēja gan 
pašus, gan līdzcilvēkus. Paldies sakām Aigaram un 
Kristīnei Meļņiem, Sarmītei Tučai un Arnoldam 
Zizlānam, Ilgonim un Ivetai Zizlāniem, biedrībai 
“Neatkarība Balt”, Margitai un Albertam Leoniem, 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas ielā 6, 
Rugājos, Evitai un Guntim Garbackiem, Ilzei un 
Guntāram Dobrovoļskiem, Mihailaim un Zojai 
Kasiņec, kā arī pārējiem novada iedzīvotājiem, kuri 
izrotājot savus nekustamos īpašumus, palīdzēja radīt 
Ziemassvētku noskaņu. Rezultāti: 
Privātmāju noformējums 1. vieta - Aija Moroza, 
Silenieku skola, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads; 2. vieta - Natālija Višņakova, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads; 
Balkonu noformējums 1.vieta – Eva Leone, Irēna 
Svilāne, Benislava, Rugāju novads;
Uzņēmumu noformējums 1.vieta – Z/S “Lāsītes”,m 
Liepari, Rugāju novads;
Sabiedrisko ēku noformējums 1. vieta – Rugāju 
novada vidusskola. 
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Kategorijā “Uzņēmumu noformējums” 1. vietu  
ieguva Z/S “Lasītes”. 

Rugāju novada vidusskola tika ietērpta dažādās 
un unikālās sniegpārslās. 

www.rugaji.lv
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Kurmenite
Noskaidroti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums” uzvarētāji



2020. gada JANVĀRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

2

Rugāju novada 
domes 2019. gada 
27. decembrī 
pieņemtie sēdes 
lēmumi 

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 27.decembrī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris 
Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē 
tika pieņemti divdesmit lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja trīs personu 
iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 241, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0456 – 2,9548 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā; 
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/136, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
015 0132 – 3,39 ha platībā, nomas līguma termiņu 
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 
EUR (bez PVN) par 1 ha gadā; 
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 201, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0163 – 0,8291 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā.

Par pašvaldības zemes nomu 

Rugāju novada dome izskatīja I. U. un G. U.  
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 012 0431 – 1,10 ha 
platībā, katram 1/2 domājamo daļu, uz 10 gadiem. 
Rugāju novada dome nolēma: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. U. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0431 – 
1,10 ha platībā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu uz 
10 gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar G. U. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0431 – 
1,10 ha platībā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu uz 
10 gadiem.
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības vai 28 euro, ja aprēķinātā 
nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja E. P. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Zvirgzdiņi”, ar kadastra 
numuru 3874 018 0043 – 103,48 ha kopplatībā, 
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma no 
nekustamā īpašuma “Zvirgzdiņi”, ar kadastra Nr. 
3874 018 0043 – 103,48 ha kopplatībā, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 018 

0220 – 7,94 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Zviedru sala”.

Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest 
Assets Latvia” pilnvarotās personas iesniegumu ar 
lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Rītiņi”, 
kadastra numurs 3874 006 0083, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083 – 6,20 ha 
platībā, divos zemes gabalos ar zemes ierīcības 
projektu. Rugāju novada dome nolēma atļaut 
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0083 – 
6,20 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest 
Assets Latvia” pilnvarotās personas iesniegumu ar 
lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Lejiņu 
mājas”, kadastra numurs 3874 008 0045, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0045 
– 28,0 ha platībā, divos zemes gabalos ar zemes 
ierīcības projektu. Rugāju novada dome nolēma 
atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0045 – 
28,0 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
3. Rugāju  novada dome izskatīja SIA “IRI 
Investments Latvia” pilnvarotās personas 
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma “Lejnieku mežs”, kadastra numurs 3874 
012 0490, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0133 – 9,70 ha platībā, divos zemes 
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Rugāju novada 
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0133 – 9,70 ha platībā, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā, veidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un ievērojot Rugāju novada teritorijas 
plānojumu.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Dīķmala” 
(kadastra Nr. 3864 004 0256 – 0,3910 ha platībā, 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0256, atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā, pieder Rugāju novada 
pašvaldībai) nav nepieciešams pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai un, lai racionālāk 
izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi 
īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma 
sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Dīķmala” ar kadastra numuru 3864 004 
0256 – 0,3910 ha platībā.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. A. iesniegumu 
ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu 
“Sniegpulkstenīši” ar kadastra numuru 3864 002 
0196 – 9,15 ha kopplatībā. Nekustamais īpašums 
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 3864 002 0030 (platība – 6,84 ha) 
un 3864 002 0273 (platība – 2,31 ha). Saskaņā 
ar Rugāju novada domes sēdes lēmumu A.A. 
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 
0030 un 3864 002 0273. Rugāju novada dome 
nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Sniegpulkstenīši” ar kadastra numuru 3864 002 

0196 – 9,15 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā.

Par grozījumiem amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Rugāju novada dome nolēma:
1. Veikt grozījumus Sociālās aprūpes centra 
„Rugāji” amata vienību un amatalgu sarakstā - ar 
2020. gada 1. janvāri izveidojot jaunu amata vietu – 
dienas aprūpētājs, Profesiju klasifi katora kods 5322 
02, nosakot amata vienības mēneša darba algu EUR 
456,00 (četri simti piecdesmit seši euro un 00 centi).
2. Veikt grozījumus Rugāju Jauniešu iniciatīvu - 
interešu centra amata vienību un amatalgu sarakstā - 
ar 2020. gada 2. janvāri likvidēt amata vietu apkopējs 
(profesiju klasifi katora kods 9112 01), kurai noteikta 
0,5 amata slodze.
3. Veikt grozījumus Saimnieciskās nodaļas amata 
vienību un amatalgu sarakstā: ar 2020. gada 1. janvāri 
likvidēt amata vietu vides inženieris (profesiju 
klasifi katora kods 2143 01), ar 2020. gada 1. janvāri 
izveidot jaunu amata vietu – saimniecības vadītājs, 
Profesiju klasifi katora kods 5151 03, nosakot amata 
vienības mēneša darba algu 660,00 EUR (seši simti 
sešdesmit euro un 00 centi).

Par papildus fi nansējuma piešķiršanu Rugāju 
novada Eglaines pamatskolai

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktores iesniegumu ar 
lūgumu skolai piešķirt papildus fi nansējumu 480.00 
EUR apmērā. Finansējums nepieciešams pedagogu 
darba nodrošināšanai līdz 2019. gada 31.decembrim. 
Papildus fi nansējuma nepieciešamība izveidojusies 
pedagogu ilgstošas aizvietošanas dēļ. Rugāju 
novada dome nolēma piešķirt Rugāju novada 
Eglaines pamatskolai papildus fi nansējumu 480.00 
EUR (četri simti euro) apmērā pedagogu darba 
nodrošināšanai līdz 2019. gada 31. decembrim.

Par mērķdotāciju pašvaldību māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām  laika periodam no 2020. 
gada 1. janvāra  līdz 2020. gada 31. decembrim:

Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu 
lauksaimniecības zemei

2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 
2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi”. Noteikumi cita starpā nosaka publiskai 
personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā 
daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus 
nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.
Noteikumu 32. punkts paredz, ka neapbūvēta 
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai 
mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par 
piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles 
atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Publiskas personas fi nanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pants paredz, 
ka nekustamā īpašuma nomas līgums nevar tikt 
slēgts par laiku, kas ir ilgāks par 30 gadiem. 
Tāpat augstākminētā norma uzliek par pienākumu 
pašvaldībai ik pēc sešiem gadiem vienpusēji 
pārskatīt nomas maksas apmēru, paredzot nomnieka 

turpinājums 3.lpp.
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tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma, ja 
viņš nepiekrīt jaunajai nomas maksai.
Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir lietderīgi 
zemes nomas līgumus turpmāk slēgt uz 6 gadiem ar 
tiesībām tos pagarināt, bet ne ilgāk kā 30 gadus.
Noteikumu 30.4. apakšpunktā ir atrunāta kārtība, 
kādā tiek noteikta nomas maksa - nomas maksu 
nosaka atbilstoši pašvaldības apstiprinātam nomas 
pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot 
vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas 
maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus 
nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 
euro gadā).
Noteikumi paredz, ka nomas pakalpojumu maksas 
cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši 
nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne 
retāk kā Publiskas personas fi nanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā 
termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam 
pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, 
ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.
Rugāju novada dome ir pasūtījusi nomas maksas 
izvērtējumu. 2019.gada 21. novembrī ir saņemts 
sertifi cēta vērtētāja atzinums, kurā norādīts, ka 1 ha 
tirgus nomas maksa gadā lauksaimniecības zemei, 
kas atrodas Rugāju novadā sastāda 54.00 EUR 
(piecdesmit četri euro un 00 centi).
Minētais izcenojums ir piemērojams no 2020. gada 
(bet ne vairāk kā 30 gadi), kā nomas tiesību izsoļu 
sākumcena, kā arī, ja izsludinātajā termiņa piesakās 
tikai viens nomas tiesību pretendents.
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt nomas 
pakalpojuma maksu 54.00 EUR (piecdesmit četri 
euro un 00 centi) par vienu hektāru lauksaimniecības 
zemes. Nomas maksu piemērot no 2020. gada 1. 
janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome 2019. gada 21. novembrī 
nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Kalnieki” ar 
kadastra numuru 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0119, atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā. 
Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” atzinumu 
nekustamā īpašuma “Kalnieki” tirgus vērtība ir 
15 400 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti euro 
un 00 centi). Atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma nosacījumiem un Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas sēdes lēmumam, 
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 16 388,19 EUR 
(sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi 
euro 19 centi). Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119 – 
10,30 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0119, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalnieki” izsoles 
sākumcenu 16 388,19 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs 
simti astoņdesmit astoņi euro 19 centi).

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-
2026.gadam projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Rugāju novada dome nolēma:
1. Nodot Rugāju novada attīstības programmas 
2020.–2026.gadam projektu publiskai apspriešanai.
2. Noteikt Attīstības programmas 2020.–2026.
gadam projekta publiskās apspriešanas termiņu no 

2020.gada 20.janvāra līdz 2020.gada 17.februārim 
un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2020.
gada 12.februārī.

Par fi nansējuma piešķiršanu mēbeļu iegādei

Rugāju novada dome ir saņēmusi SIA „Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienība” dividendes 10 000 
EUR apmērā par 2016.gadu. 
Rugāju novada dome izskatīja SIA “Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienības” iesniegumu par 
fi nansējuma piešķiršanu mēbeļu iegādei (t.sk. 
uzgaidāmo telpu labiekārtošanai – krēslu, drēbju 
pakaramo iegādei un āra teritorijas labiekārtošanai 
ar soliņiem Balvos).
Rugāju novada dome nolēma piešķirt līdzekļus 
kopsummā 4675,44 EUR (četri tūkstoši seši simti 
septiņdesmit pieci euro 44 centi) no ieņēmumiem no 
dividendēm mēbeļu iegādei (t.sk. uzgaidāmo telpu 
labiekārtošanai – krēslu, drēbju pakaramo iegādei un 
āra teritorijas labiekārtošanai ar soliņiem Balvos).

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 12/2019 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.
gada budžetu””.

Rugāju novada 
domes 2020. 
gada 10. janvārī 
pieņemtie sēdes 
lēmumi 

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 10.janvārī notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, 
Agris Kalnējs, Andris Leons, Sarmīte Pērkone. 
Sēdē tika pieņemti seši lēmumi.

Par parakstu vākšanas vietu

Rugāju novada dome ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu 
komisijas 2019. gada 27. decembra rīkojumu “Par 
parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”. 
Rīkojumā Centrālā vēlēšanu komiteja uzdod novada 
domei noteikt parakstu vākšanas vietu un novadu 
vēlēšanu komisijai noteikt parakstu vākšanas darba 
laiku. Parakstu vākšana paredzēta no 2020. gada 
16.janvāra, līdz 2020. gada 14. februārim. Parakstu 
vākšana notiks par tautas nobalsošanas ierosināšanu 
par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 
“Grozījums likumā “par pašvaldībām”” atcelšanu.
Rugāju novada dome nolēma par parakstu 
vākšanas par tautas nobalsošanas ierosināšanu par 
apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 
“Grozījums likumā “par pašvaldībām”” atcelšanu 
vietu noteikt Rugāju novada domi, Kurmenes iela 
48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma pieņemt saistošos 
noteikumus Nr. 1/2020 “Grozījums Rugāju novada 
domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2018 „Aprūpes mājās pakalpojuma 
nodrošināšana Rugāju novadā””.

Par izmaiņām komisiju sastāvā

Rugāju novada dome nolēma: 
1. Ar 2020. gada 14. janvāri izslēgt Līgu Šustovu no 
Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāva un ievēlēt 
Diānu Burku Pastāvīgās iepirkumu komisijas 
sastāvā par komisijas locekli.
2. Ar 2020. gada 14. janvāri izslēgt Līgu Šustovu 
no Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 
sastāva un ievēlēt Līgu Cepurnieci Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas sastāvā par sekretāri.
3. Ar 2020. gada 14. janvāri izslēgt Līgu Šustovu 
no Rugāju novada lauksaimniecības zemju 
darījumu uzraudzības komisijas sastāva un ievēlēt 
Diānu Burku Rugāju novada lauksaimniecības 
zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā par 
komisijas locekli un sekretāri.
4. Ar 2020. gada 14. janvāri izslēgt Līgu Šustovu 
no Rugāju novada pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas sastāva un ievēlēt Līgu Cepurnieci Rugāju 
novada pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
sastāvā par komisijas locekli.

Rugāju novada 
domes 2020. gada 
23. janvārī pieņemtie 
sēdes lēmumi 

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 23.janvārī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: Sandra 
Kapteine, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti trīspadsmit lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja četru personu 
iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 91, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0219 – 3,30 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā;
2. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/122, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0579 – 1,90 ha platībā, nomas līguma termiņu 
uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības vai 28 
euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 
euro gadā. 
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/121, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
017 0088, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.
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4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-
3/66, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
011 0100 – 3,0 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 
10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības vai 28 euro, 
ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro 
gadā. 

Par transporta izdevumu segšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja I. M. iesniegumu 
ar lūgumu segt transporta izdevumus bērna 
nogādāšanai  līdz skolēnu autobusam. Rugāju 
novada dome nolēma segt transporta izdevumus 
(degvielas iegādes izdevumus – divi litri dienā) 
I.M., kas rodas nogādājot bērnu no dzīves vietas uz 
skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ 
2019./2020. mācību gadā.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” segšanu

Ar Sociālā dienesta lēmumu G. K. ir piešķirts 
sociālās aprūpes pakalpojums – ilgstošs sociālās 
aprūpes pakalpojums, kas tiks sniegts Rugāju 
novada Sociālās aprūpes centrā “Rugāji”.  
Rugāju novada dome nolēma segt G.K. uzturēšanas 
izmaksas Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” 284,47 
euro (divi simti astoņdesmit četri euro un 47 centi) 
mēnesī no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas, Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”.

Par nomas tiesību izsoles noteikumu 
apstiprināšanu

Lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta 
līdzekļus, Rugāju novada dome nolēma: 
1. Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 
Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā – 3,9 ha platībā 
iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 51,8 ha) 
(zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 
2. Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 
Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā – 3,05 ha 
platībā iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 4,1 
ha) (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 

Par papildu fi nansējuma piešķiršanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju sporta 
centra iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
fi nansējumu 2020. gadā sporta treneru darba 
apmaksai par diviem periodiem: no 01.01.2020. 
līdz 31.08.2020. –  207.81 EUR un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 50.06 EUR 
mēnesī (0.277 darba likmes), no 01.09.2020. 
līdz 31.12.2020. –581.70 EUR un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 140.13 EUR 
mēnesī (0.736 darba likmes).   
Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju 
sporta centra treneru darba algām papildu 
fi nansējumu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. 
gada 31. decembrim –  4950.28 EUR (četri tūkstoši 
deviņi simti piecdesmit euro un 28 centi), ieskaitot 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
1192.52 EUR.  

Par papildus fi nansējumu Rugāju novada 
Eglaines pamatskolai

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktores iesniegumu ar 
lūgumu skolai piešķirt nepieciešamo fi nansējumu 
2020. mācību gadā direktora vietnieka darba 
apmaksai – 0,4 amata likmes (0,2 direktora vietnieka 
izglītības jomā likmes un 0,2 skolas direktora 
vietnieka likmes) –320.96 EUR. Tāpat tiek lūgts 
fi nansējums 300 EUR apmērā pagarinātās grupas 
skolotāja darba apmaksai – kopā mācību gadā 0,4 
amata likmes.
Rugāju novada dome nolēma ieplānot fi nanšu 
līdzekļus 9246.60 EUR (deviņi tūkstoši divi simti 
četrdesmit seši  euro un 60 centi) Rugāju novada 
pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļā „Eglaines pamatskola” .

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

Rugāju novada dome nolēma piešķirt vienai 
personai ikmēneša pabalstu 757,93 EUR (septiņi 
simti piecdesmit septiņi euro un 93 centi) apmērā. 

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Ņemot vērā Kultūras nodaļas vadītājas priekšlikums 
par grozījumiem Kultūras nodaļas amata vienību un 
amatalgu sarakstā, Rugāju novada dome nolēma 
veikt grozījumus Kultūras nodaļas amata vienību 
un amatalgu sarakstā: ar 2020.gada 24.janvāri 
samazināt jauktā kora diriģenta 0,5 amata likmi 
uz 0,35 amata likmi un ar 2020. gada 27. janvāri 
izveidot jaunu amata vienību - kormeistars  ar 0,35 
amata likmi, nosakot amata vienības mēneša darba 
samaksu 150,50 EUR (viens simts piecdesmit euro 
un 50 centi) mēnesī.

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-
2026.gadam projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Rugāju novada dome 27.12.2019. pieņēma lēmumu 
“Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-
2026.gadam projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai”. Neparedzētu apstākļu dēļ lēmumā 
minētajā laikā nebija iespējams Rugāju novada 
attīstības programmu 2020.-2026.gadam  nodot 
publiskajai apspriešanai, tāpēc nepieciešams 
pieņemt jaunu lēmumu. Ņemot vērā augstāk minēto, 
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atcelt Rugāju novada domes 27.12.2019. lēmumu 
Nr.383 (protokols Nr.15, 18.§) “Par Rugāju novada 
attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
2. Nodot Rugāju novada attīstības programmas 
2020.–2026.gadam projektu publiskai apspriešanai.
3. Noteikt Attīstības programmas 2020.–2026.
gadam projekta publiskās apspriešanas termiņu no 
2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 15.martam 
un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2020.
gada 10.martā.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2020 

Pašvaldība 
informē
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 

Apstiprināts pašvaldības budžets 2020.gadam 

2020.gada 28.janvāra ārkārtas domes sēdē tika 
apstiprināts Rugāju novada pašvaldības budžets, kas 
iezīmē 2020.gadā plānotos  budžeta  ieņēmumus, 
kā arī izdevumus - pašvaldības  iestāžu darbības 
nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai un projektu 
realizēšanai dažādās nozarēs. 
Plašāka informācija par budžetu tiks publicēta 
pašvaldības informatīvā izdevuma „Kurmenīte” 
februāra mēnesī. 

Nodarbinātības programma bezdarbniekiem
 
Ar 2020.gada 20.janvāri atsākusies aktīvā 
nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošana arī Rugāju novada 
pašvaldībā.  Nodarbinātības valsts aģentūra ir 

piešķīrusi fi nansējumu, lai katru mēnesi varētu 
piedāvāt darba iespējas 11 bezdarbniekiem, attiecīgi 
Rugāju pagastā - 5 , Lazdukalna pagastā – 6.
Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē ir  4 mēneši 
12 mēnešu periodā, bet, ja bezdarbnieks sasniedzis 
60 gadu vecumu, ne vairāk kā 6 mēnešus. Algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka 
ikmēneša atlīdzība EUR 200,00 apmērā.  
Atgādinām, ka darba piedāvāšana notiek saskaņā  ar 
bezdarbnieku reģistrēšanos Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, attiecīgi rindas kārtībā. 

Gatavošanās Latgales senioru dziesmu 
un deju svētkiem 

 Janvārī,   uz  pirmo tikšanos, sanāca darba 
grupa, lai uzsāktu gatavošanos Latgales senioru 
dziesmu un deju svētkiem, kas notiks Rugājos šī 
gada 21. jūnijā. Plānots, ka pasākumā piedalīsies 
ap 1000 dalībniekiem. Tā ir liela atbildība, tāpēc 
jau darba grupas sanāksmē tika sadalītas atbildības 
jomas un ieskicēts pasākuma formāts. Pasākums 
notiek Vasaras saulgriežos, tāpēc plānoti pasākumi 
(meistardarbnīcas, amatnieku tirdziņš) Rugāju parkā 
visas dienas garumā, lai arī novada iedzīvotāji var 
piedalīties. Noslēgumā, vakarā varēs vērot festivāla 

dalībnieku gājienu un koncertu, kas notiks Rugāju 
stadionā. Savukārt, pēc koncerta visi aicināti uz 
zaļumballi parkā. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumiem 

Gada sākumā,  kā ierasts, tiek nosūti paziņojumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu. Reizēm, 
dažādu iemeslu dēļ, netiek saņemts paziņojums, 
piemēram, ir mainījusies paziņojuma saņemšanas 
adrese, bet nodokļu administratoram nav paziņots, 
tiek uzskatīts, ka nav tad jāmaksā. Saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”  pašvaldības 
par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam 
taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā 
pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, 
nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa 
pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. 
        Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu 
likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu 
administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 
kā arī minētajā termiņā nav informējis nodokļu 
administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas 
paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums 
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 

turpinājums 5. lpp.



2020. gada JANVĀRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

5
kārtējā taksācijas gada 22.martā. 
Ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs vai viņa pilnvarota persona 
(ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz 
kārtējā taksācijas gada 15.februārim 
nav saņēmusi maksāšanas 
paziņojumu, tās pienākums ir 
mēneša laikā rakstveidā par to 
informēt pašvaldību, kura iekasē 
nodokli. Nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk 
kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 
15.novembrī — vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.
Ņemot vērā, ka ievērojami 
sadārdzinājušies pasta pakalpojumi, 
aicinām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājus pieteikties maksāšanas 
paziņojumu un atgādinājumu 
saņemšanai, kā arī zemes nomas 
maksāšanas rēķinu saņemšanai 
elektroniski, vajag tikai iesniegt 
iesniegumu nodokļu administratoram, 
norādot  elektronisko pastu. 
Iesnieguma forma pieejama arī Rugāju 
novada domes mājas lapā internetā 
www.rugaji.lv, sadaļā Pakalpojumi/
Finanšu nodaļa. Kā arī aicinām 
izmantot www.e-pakalpojumi.
lv piedāvātās iespējas – apskatīt 
paziņojumu un veikt arī maksājumu! 

Iespēja izteikt savu viedokli 

 No 16. janvāra, līdz 14. 
februārim notiek parakstu vākšana 
tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par Valsts prezidenta apturētajiem 
likumiem “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā” un “Grozījums 
likumā “Par pašvaldībām””. Parakstu 
vākšana notiek tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par valsts prezidenta 
2019. gada 23. decembrī apturētajiem 
likumiem, kas paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu 
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja 
līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 
24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno 
domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru 
termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām 
vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 
24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz 
atlaistās domes atlikušo pilnvaru 
termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru 
termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz 
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši 
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas 
domes vēlēšanas nenotiek un līdz 
kārtējām domes vēlēšanām darbojas 
pagaidu administrācija. Pašlaik spēkā 
esošais regulējums nosaka, ka jaunas 
domes vēlēšanas nevar rīkot, ja līdz 
kārtējās domes vēlēšanām palikuši 
mazāk nekā 15 mēneši. Likumi 
Saeimā tika pieņemti 2019. gada 19. 
decembrī, taču 41 Saeimas deputāts 
izmantoja Satversmē paredzēto 
iespēju lūgt Valsts prezidentam apturēt 
likuma publicēšanu uz 2 mēnešiem. Ja 

paraksti tiks savākti, tad tiks rosināta 
tautas nobalsošana par minētajiem 
grozījumiem likumos. 
 Saskaņā ar Centrālās 
vēlēšanu komisijas norādījumiem, 
parakstu vākšanas vieta  noteikta 
Rugājos (Rugāju novada dome, 
Kurmenes ielā 48).

Par kapsētu teritoriju 
apsaimniekošanu 

 Pagājušajā gadā Rugāju 
novada pašvaldības Saimnieciskās  
nodaļas darbinieki ieguldīja darbu, 
lai sakoptu Pokratas kapu teritoriju. 
Tika paveikti nozīmīgi apkārtnes 
sakopšanas darbi, nozāģēti bīstamie 
koki, kā arī uzstādītas norādes zīmes, 
lai būtu ērtāk šķirot kapu atkritumus. 
Diemžēl, jau šī gada sākumā ir 
konstatēts, ka atkritumi netiek šķiroti 
un rada nekārtību apkārtnē. Paldies 
tiem, kuri novērtē ieguldīto darbu un 
ievēro kārtību kapsētā, taču aicinām 
cienīt arī pārējos un kapu atkritumus 
izmest tiem paredzētajās vietās! 

Par fi nansējumu pašvaldības 
autoceļu un ielu uzturēšanai 

No iedzīvotājiem, saņemot 
iesniegumus, par pašvaldības ceļu 
uzturēšanu, bieži tiek norādīts, ka 
ceļa uzturēšanai piešķir fi nansējumu, 
atbilstoši kilometru kopgarumam.

Tāds   uzskats  ir nepareizs. 
Mērķdotāciju pašvaldības ceļu un 
ielu uzturēšanai katru gadu piešķir 
Satiksmes ministrija tiem ceļiem 
(ielām), kas ir reģistrēti VAS 
„Latvijas valsts ceļi” reģistrā. Tas, ka 
pašvaldības kādai  zemes vienībai,  
zemes lietošanas mērķis ir zeme zem 
autoceļiem, nenozīmē, ka ir pašvaldības 
autoceļš.  Finansējums ceļu (ielu) 
uzturēšanai nerēķina  vadoties pēc ceļu 
kopgaruma. Pašvaldība fi nansējumu 
saņem  atbilstoši Ministru kabineta 
11.03.2008. noteikumiem Nr. 173 
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība” 9.punktu, tas ir  
„Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus 
Satiksmes ministrija sadala starp 
pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 
1.pielikumam. Rugāju novada dome  
saņem 0,2752  %  no visām pašvaldībām 
paredzētās mērķdotācijas. Neatkarīgi 
no tā, vai pašvaldība  izveido jaunu 
ceļu vai izņem no  reģistra ceļa posmu, 
procentuālais apmērs no tā nemainās. 
Arī pirms tam, fi nansējumu ceļu 
(ielu) uzturēšanai pagasta padomēm, 
piešķīra pamatojoties uz noteiktu 
formulu, kurā bija iekļauts ne tikai 
ceļu garums, ielu garums, bet arī  tiltu 
platība, vieglo mašīnu skaits, kravas 
automašīnu skaits utt. Tāpēc uzskats, 
ka katram kilometram atbilst kāda 
naudas summa ceļa uzturēšanai, ir 
nepareizs.  Satiksmes ministrija katru 
mēnesi pārskaita mērķdotāciju (vienu 
divpadsmito daļu no attiecīgajam 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, euro

Aicinām dalīties ar atmiņu stāstiem, fotogrāfi jām un 
citiem noderīgiem materiāliem, kuri sniegtu papildus 

informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu! 

(Šaursliežu dzelzceļš, kurš pārsvarā pārvadāja kravas, 
piemēram, malku, nevis pasažierus. Slēgts 1965. gadā) . 

Materiālus lūgums iesniegt Rugāju novada muzejā 

(Velga Vīcupa, e-pasts: muzejs@rugaji.lv, 
tālrunis: 28332720)

gadam  paredzētās summas) 
pašvaldību norādītajos pamatbudžeta 
kontos. Lai veiktu lielākus darbus 
un veicot samaksu pakalpojumu 
sniedzējam vai būvniekam,  ir jāveic 
līdzekļu uzkrāšana. Mērķdotāciju 
pašvaldība var izlietot: 
- pašvaldību autoceļu un ielu 
uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas 
darbu veikšanu saistīto darbinieku 
atlīdzībai;
- pašvaldību autoceļu un ielu 
būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, 
pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, 
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, 
kā  arī Eiropas Savienības 
struktūrfondu autoceļu un ielu 
projektu īstenošanai nepieciešamajam 

pašvaldību līdzfi nansējumam 
un pašvaldību autoceļu un ielu 
tīkla fi nansēšanai ņemto kredītu 
pamatsummas atmaksāšanai;
- zemes pirkšanai, lai uzlabotu un 
attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, 
kā arī bankas konta apkalpošanas 
izmaksu segšanai.
        Jāpiebilst, ka fi nansējums 
autoceļiem nav sasniedzis pat 
pirmskrīzes līmeni, neskatoties uz to, 
ka starpība starp autoceļu lietotāju 
maksājumiem  fi nansējumu autoceļiem 
šajā laikā palielinājusies un arī ceļu 
uzturēšanas izmaksas  pieaugušas. 
Bez tam pašvaldības autoceļiem tiek 
novirzīta neliela daļa no fi nansējuma. 

Par pašvaldības 
autoceļu
Pašvaldība saprot, ka neatkarīgi 
no laikapstākļiem, uzņēmumam  ir 
jāveic saimnieciskā darbība, taču 
apsekojot ceļus, atklājas “nepatīkami 
pārsteigumi” -  kokmateriāli novietoti

 

neatļautās vietās, šķeldas atlikumi 
nav novākti no ceļa braucamās daļas, 
pārāk  tuvu  ceļam izveidota krautuve. 
Pašvaldība iegulda līdzekļus ceļu 
atjaunošanā, tāpēc aicina saskaņot 
savas darbības un noslēgt vienošanos 
ar pašvaldību, kas skar krautuvju 
izveidošanu, kokmateriālu izvešanu 
un ceļa sakārtošanu pēc minēto darbu 
veikšanas.
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Nelikumīgi izveidota krautuve pašvaldības ceļa novadgrāvī
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Rugāju novada dome izsludina 
atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu „Kalnieki”
Rugāju novada dome izsludina atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Kalnieki” ar 
kadastra numuru 3864 010 0119. 
Nekustamais īpašums atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā, sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0119 – 10,30 ha 
platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 16 388,19 
(sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit 
astoņi euro un 19 centi).
    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā 
www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, katru darba 
dienu no 9:00 līdz 16:00. 

      Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai 
izsolē var iesniegt Rugāju novada domē 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. februāra, 
plkst. 9.30.
        Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. 
gada 14. februāra, plkst. 9.30 jāiemaksā 
reģistrācijas maksa EUR 50,00 un 
nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā 
īpašuma cenas, tas irEUR 1 638,82 (viens 
tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro 
un 82 centi), jāieskaita Rugāju novada 
domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, 
norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, 
Rugāju novadā, Rugāju novada domes 
sēžu zālē 2020. gada 14.februārī plkst. 
10.00

Tiek izsludinātas Rugāju novada 
domes tiesiskajā valdījumā 
esošo zemes vienību nomas 
tiesību izsoles

Informācija sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja 

Par izlietotajiem līdzekļiem 
laika posmā no 2019. gada 1. 
novembra līdz 30. novembrim:

Izmaksāti:
GMI (pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai) 
– EUR 92,20;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā 
iegādei, dzīvokļa remontam, 
trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātie I gr.inv., 
vientuļie pensionāri) – EUR 
677,00;
Pabalsts veselības aprūpei – 
EUR 454,00;
Pabalsts bāreņiem (un 
aizbildņiem) – EUR 320,16;
Bēru pabalsti – EUR 225,00;
Pārējie pabalsti – EUR 2931,40;
- pabalsts ēdināšanai 
- pabalsts jubilāriem
- represētām personām      
  
Plānotais līdzekļu apjoms 
sociālās palīdzības pabalstiem 
2019.gadam – EUR 70000,00;
Izlietotie līdzekļi novembrī – 
EUR 5194,60;
Izlietotie līdzekļi no gada 

sākuma– EUR 62307,50 .
Trūcīgas personas statuss spēkā 
– 156 personām;
Maznodrošinātas personas 
statuss spēkā -122 personām;

Piešķirts:
GMI pabalsts – 1 ģimenei;
Trūcīgās ģimenes (personas) 
statuss – 31 personai;
Maznodrošinātas ģimenes 
statuss – 3 ģimenēm, 
maznodrošinātas personas 
statuss - 14 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 16 
personām;
Apbedīšanas pabalsts –  3 
personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā 
iegādei – 7  personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 9  
personām;
Pabalsts represētām personām- 
13 personām;
Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums – 2 personām;
Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums bērnam ar 
funkcionāliem traucējumiem 
projekta „Deinstitualizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā „Nr. 9.2.2.1/15/I/005 
ietvaros  - 5 personām. 

Par izlietotajiem līdzekļiem 
laika posmā no 2019.gada 1. 
decembra  līdz 31.decembrim:

Izmaksāti:
GMI (pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai) 
– EUR 92,20;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā 
iegādei, dzīvokļa remontam, 
trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātie I gr.inv., 
vientuļie pensionāri) – EUR 
905,00;
Pabalsts veselības aprūpei – 
EUR 783,00;
Pabalsts bāreņiem (un 
aizbildņiem) – EUR 320,16;
Pabalsts briļļu iegādei bērnam 
– EUR 25,00;
Bēru pabalsti – EUR 300,00;
Dzimšanas pabalsti - EUR 
290,00;
Pārējie pabalsti – EUR 2776,03;
-pabalsts ēdināšanai –EUR 
1183,03;
-pabalsts jubilāriem -EUR 
90,00;
-pabalsts donoriem – EUR 
63,00;
-pabalsts veicot sabiedrisko 
darbu – EUR 40,00;
-Ziemassvētku saldumi – EUR 
1400,00;

-Pabalsts pases saņemšanai – 
EUR 30,00.
  
Plānotais līdzekļu apjoms 
sociālās palīdzības pabalstiem 
2019.gadam – EUR 70000,00;
Izlietotie līdzekļi decembrī – 
EUR 5429,19;
Izlietotie līdzekļi no gada 
sākuma– EUR 68714,02.

Trūcīgas personas statuss spēkā 
– 150 personām;
Maznodrošinātas personas 
statuss spēkā -120 personām.

Piešķirts:
GMI pabalsts – 1 ģimenei;
Trūcīgās ģimenes (personas) 
statuss –  8 personām;
Maznodrošinātas ģimenes 
statuss – 6 ģimenēm, 
maznodrošinātas personas 
statuss - 5 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 27 
personām;
Apbedīšanas pabalsts –  4 
personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā 
iegādei – 12 personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 
11 personām; 
Sociālās aprūpes pakalpojums 
SAC “Rugāji” – 1 personai. 

Tiek izsludinātas Rugāju novada 
domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes 
vienību – lauksaimniecības zeme ar 
kadastra apzīmējumu 3864 010 0117  – 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
– 3,05 ha platībā, un lauksaimniecības 
zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0200 – Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā – 3,9 ha platībā, mutiskas 
nomas tiesību izsoles. Ar nomas tiesību 
izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju 
novada pašvaldības mājaslapā www.
rugaji.lv, kā arī Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, katru darba 
dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.

Nomas tiesību izsole par 
lauksaimniecības zemi ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0200 – 
iznomājamā platība 3,9 ha (zemes 
gabala kopplatība 51,8 ha)
Nomas tiesību izsoļu pretendenti 
pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar 
kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā 
līdz 2020. gada 21.februāra plkst. 9.50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 
21.februārī plkst., 10:00. Nomas tiesību 
izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez 
PVN, jeb EUR 210,60 (divi simti desmit 
euro un 60 centi) bez PVN, par visu 
iznomājamo zemes gabala platību 3,9 ha. 
Maksāšanas līdzeklis 100% euro. Nomas 
maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 
EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai 

uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās 
vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma 
nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par 
lauksaimniecības zemi ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0117 – 
iznomājamā platība 3,05 ha (zemes 
gabala kopplatība 4,1 ha)
Nomas tiesību izsoļu pretendenti 
pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar 
kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk 
kā līdz 2020. gada 21.februāra plkst. 
10.20. Nomas tiesību izsole notiks 2020. 
gada 21.februārī plkst., 10:30. Nomas 
tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 
1 ha bez PVN, jeb EUR 164,70 (viens 
simts sešdesmit četri euro un 70 centi) 
bez PVN, par visu iznomājamo zemes 
gabala platību 3,05 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% euro. Nomas maksu sola 
par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs 
jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 
nekustamā īpašuma nodoklis.  

Visiem pretendentiem jāsamaksā 
reģistrācijas nodeva par katru nomas 
tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, 
EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) 
Rugāju novada domes norēķinu 
kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. 
LV73PARX0012628470001. Reģ. Nr. 
90009116736. 
Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
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Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

(Izvērtējot ieņēmumus)
Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (64,00 EUR)

Trūcīgām personām, kam ieņēmumi mazāki par 
64,00 EUR

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, citi SD pieprasītie dokumenti

Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei vai maksai 
par īri un komunālajiem pakalpojum
(līdz 70,00 EUR gadā) 
(līdz 40,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai 
dzīvojamās mājas remontam (50,00 EUR gadā)

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai 
dzīvojamās mājas remontam stihiskas nelaimes 
gadījumā (līdz 200,00 EUR)

Trūcīgām personām
Maznodrošinātām personām

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, invalīda apliecības kopija, čeks vai kvīts 
par kurināmā iegādi vai kvīts par komunālajiem 
maksājumiem

Iesniegums, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
izziņa, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Iesniegums, čeki, kvītis par remonta izmaksām

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (līdz 150,00 
EUR)

Stihiskas nelaimes (plūdu, ugunsgrēka, vētras 
postījumu u.c.) gadījumā cietušiem

Iesniegums

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai (līdz 70,00 EUR gadā)

Trūcīgām un maznodrošinātām personām Iesniegums, ienākumu deklarācija, bankas konta 
izraksts, čeki, kvītis, medikamentu recepšu kopijas 
u.c.

Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, 
veicot sabiedriski derīgo darbu konkrētas 
situācijas risināšanai (5,00 EUR dienā)

Trūcīgām personām Iesniegums, ienākumu deklarācija, izdevumus 
apliecinoši dokumenti

Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Bāreņiem Iesniegums, bāriņtiesas lēmums

Pabalsts audžuģimenēm (145,00 EUR mēnesī) Audžuģimenēm Līgums ar pašvaldību
Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības 
iestādēs (1,50 EUR dienā)

Trūcīgiem izglītojamiem, kas mācās klātienē 
un ir deklarēti Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā

Iesniegums, izziņa no skolas

Rugāju novada pašvaldības pabalsti
(Neizvērtējot ieņēmumus)

Pabalsts Kam pienākas Kādi dokumenti jāiesniedz
Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības 

iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (15,00 EUR 
vienam skolēnam) dāvanu karte

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības 
iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā sākot ar 
piecgadīgo bērnu grupu

Pabalsts Ziemassvētkos (4,00 EUR-
Ziemassvētku paciņa)

Izglītojamam, kas mācās Rugāju novada vispārējās izglītības 
iestādē klātienē vai pirmsskolas izglītības grupā, Rugāju SAC 
iemītniekiem

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (145,00 
EUR)

Vienam no vecākiem, kas savu pamata dzīvesvietu deklarējis 
Rugāju novada administratīvajā teritorijā un bērns ir deklarēts 
Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Iesniegums, bērna dzimšanas 
apliecības kopija

Pabalsts dzīves jubilejās (30,00 EUR) Personām 80, 85, 90, 95 un 100 gadu jubilejās
Pabalsts politiski represētām personām (30,00 
EUR)

Politiski represētām personām Iesniegums, politiski represētas 
personas apliecības kopija

Pabalsts donoriem (3,00 EUR) Personām, kas deklarētas Rugāju novada administratīvajā 
teritorijā un asinis ziedo Valsts asinsdonoru centra organizētajā 
pasākumā Rugāju novada administratīvajā teritorijā

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no 
brīvības atņemšanas iestādes (30,00 EUR)

Personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes Iesniegums, Izziņa par atbrīvošanu 
no brīvības atņemšanas iestādes

Apbedīšanas pabalsts (75,00 EUR) Personai, kas uzņēmusies personas, kura pēdējā dzīvesvieta bija 
deklarēta  Rugāju novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu

Iesniegums, miršanas apliecības 
kopija

Pabalsts briļļu iegādei bērniem (25,00 EUR 
gadā)

Bērniem, kas deklarēti Rugāju novada administratīvajā teritorijā Iesniegums, briļļu recepte, čeks par 
briļļu iegādi, kurā ir bērna vārds, 
uzvārds un personas kods.

Rugāju novada pašvaldības pabalsti

PAR TRŪCĪGU ATZĪSTAMA PERSONA (ĢIMENE), JA: 

-ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 128,06 eiro ;
-tai nepieder: naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri, nekustāmais īpašums ar 
kadastrālo vērtību virs 5000 eiro, vairāk par divām automašīnu,
-tā nav noslēgusi uztura līgumu;
-tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
-persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, 
mācās, vai strādā algotu darbu 

PAR MAZNODROŠINĀTU ATZĪSTAMA PERSONA (ĢIMENE), JA: 

-ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 285,00 eiro 
-u.c. kā trūcīgai ģimenei.
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Informē 
Dzimtsarakstu 
nodaļa 
Liene Pipure
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

2019.gada nogalē Rugāju novadā 
deklarēti 2152 iedzīvotāji, Rugāju 
pagastā - 1317 iedzīvotāji, savukārt 
Lazdukalna pagastā 835 iedzīvotāji.
       Rugāju novadā ir trīs ciemi, un tajos 
deklarēti: Benislavā - 143 iedzīvotāji, 
Skujetniekos - 129 personas, Rugājos 
- 517 iedzīvotāji. Novadā deklarējušies 
1070 vīrieši un 1082 sievietes.
         Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos 
iedzīvotājus var iedalīt: 1978 latvieši  
(91% no visiem deklarētajiem 
iedzīvotājiem), 131 krievu tautības 
iedzīvotāji. 43 personas ir citu tautību 
pārstāvji.
     Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji 
pēc vecuma: 325 personas vecumā līdz 
18 gadiem, 610 personas virs 60 gadu 

vecuma, 1217 personas darbspējas 
vecumā. Jāatzīmē, ka novadā ir 106 
personas, kuru vecums ir virs 80 gadiem.
Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā 
deklarētas 704 personas, kuras ir laulībā, 
222 šķīrušās personas, 214 atraitņi, un 
1012 personas, tajā skaitā nepilngadīgas 
personas, kuras ir neprecējušās.
        Saņemtas 48 dzīvesvietas deklarācijas 
nodaļā  klātienē, 43 elektroniski 
pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 
13 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.
        2019. gadā Rugāju novadā reģistrēti 
14 jaundzimušie – 7 meitenes un 7 zēni.        
       Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju 
pagastu norādījuši 11 jaundzimušie, 
Lazdukalna pagastu – 3 jaundzimušie. 3 
bērni dzimuši laulībā, 10 bērniem atzīta 
paternitāte, vienam bērnam nav norādītas 
ziņas par tēvu. Visi jaundzimušie pēc 
tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi.
       Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2019.gadā reģistrētas 2 laulības. 
  Rugāju novadā deklarēto sieviešu 
vidējais miršanas vecums ir 80 gadi, 
vīriešiem – 65 gadi.
  Rugāju novada Dzimtsarakstu 
nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West 
Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot 
Mazuļa dienasgrāmatu.  

No 41-50 no 51-60 no 61-70 no 71-80 no 81-90 no 91-100
vīrieši 2 5 4 9 3
sievietes 2 2 8 6 3

2019.gadā Rugāju novadā reģistrēti 44 mirušie – 21 sieviete, 23 vīrieši. 

Izmaiņas sociālajā 
jomā 2020. gadā
Labklājības ministrija ir apkopojusi informāciju par izmaņām, 
kas sociālajā jomā būs 2020. gadā.

No 2020. gada 1. janvāra:

• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā būs personām, kuras 
sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, 
t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 
2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras 
sasniegušas 61 gadu un 9 mēnešu vecumu. (No 2014. gada 
pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 
mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).

• Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, kas būs atkarīgi 
no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes 80 eiro (personām 
ar invaliditāti no bērnības –122,69 eiro), kurai atkarībā no personas 
apdrošināšanas stāža piemēros noteiktu koefi cientu. Rezultātā 
personām ar apdrošināšanas stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimālais 
vecuma pensijas apmērs būs 88 eiro, bet personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 134,96 eiro. Personām ar apdrošināšanas stāžu 
no 21 līdz 30 gadiem minimālās vecuma pensijas apmērs būs 
104 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 159,5 eiro. 
Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, tad minimālās 
vecuma pensijas apmērs būs 120 eiro, bet personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 184,04 eiro. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 41 
gads un vairāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 
136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57 eiro.

• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas 
rezultātā personām ar invaliditāti - no 64 eiro līdz 80 eiro 
(personāmarinvaliditātinobērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 
eiro) palielināsies minimālās invaliditātes pensijas. I invaliditātes 
grupas gadījumā minimālā invaliditātes pensija būs 128 eiro 
(personai ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro), II invaliditātes 
grupas gadījumā – 112 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 
171,77 eiro), III invaliditātes grupas gadījumā – 80 eiro (personai 
ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro).

• Harmonizējot tiesību normas, slimības pabalstu sakarā ar 
nelaimes gadījumu darbā vai iegūto arodslimību izmaksās visā 
darbnespējas periodā, ievērojot noteiktos izmaksas ierobežojumus, 
arī gadījumā, ja personai tiks noteikts darbspēju zaudējums un 
piešķirta atlīdzība par darbspēju zaudējumu.

• Ņemot vērā, ka tiek piešķirts invalīda kopšanas pabalsts, ja 
personai ar invaliditāti nepieciešama īpaša kopšana, īpašas 
kopšanas nepieciešamība nebūs par pamatu atlīdzības par darbspēju 
zaudējumu paaugstināšanai.

• Tā kā atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kas piešķirtas sakarā 
ar nelaimes gadījumu darbā vai iegūto arodslimību, nedrīkst būt 
mazākas par attiecīgajai invaliditātes grupai noteikto minimālo 
invaliditātes pensijas apmēru, tad paaugstinoties minimālajām 
invaliditātes pensijām, paaugstināsies arī atlīdzību par darbspēju 
zaudējumu minimālie apmēri.

• Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie 
mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas. Atkarībā no bezdarba 
ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksās pirmos divus mēnešu pilnā 
(100%) apmērā no pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo un ceturto 
mēnesi – 75% apmērā, par piekto un sesto mēnesi – 50%, par 
septīto un astoto mēnesi – 45% apmērā.

• Vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē 
un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas 
lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš 
noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura 
saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina 
(turpmāk kopā - vecākiem), kuru bērniem ir smagas saslimšanas vai 
piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalstu 
sakarā ar slima bērna kopšanu izmaksās līdz bērna 18 gadu 
vecuma sasniegšanai un par ilgāku nepārtrauktu darbnespējas 
periodu.

• Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai nākamais 

Iedzīvotāju 
ievērībai 
Arnita Pugača
Valsts un pašvaldību vienotā
klientu apkalpošanas centra speciāliste
Rugāju novada domē

Informējam, ka no 2020. gada 
1. janvāra pensiju 2. līmeņa 
dalībniekiem, kuri nav vēl pieprasījuši 
vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, 
kā tiks izmantots viņu pensiju 2. 
līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja 
persona nomirst līdz vecuma pensijas 
saņemšanas. Iedzīvotājiem ir sekojošas 
izvēles iespējas, kā var tikt izmantots 2. 
līmenī uzkrātais kapitāls:
• Ieskaitīšana valsts pensiju speciālajā 

budžetā- mirušās personas uzkrātais 
pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks 
ieskaitīts valsts pensiju speciālajā 
budžetā un tiks ņemts vērā, aprēķinot 
apgādnieka zaudējuma pensiju 
apgādībā bijušajiem ģimenes 
locekļiem;

• Pievienošana citas personas pensiju 
2. līmeņa kapitālam- persona var 
novēlēt savu pensiju 2. līmeņa 
kapitālu citai personai. Pensiju 2. 
līmeņa dalībnieka miršanas fakta 
reģistrēšanas dienā norādītajai 
personai jābūt pensiju 2. līmeņa 
dalībniekam. VSAA aprēķinās daļu 
no mirušā uzkrātā pensijas kapitāla, 

ko pievienos norādītās personas 
pensiju 2. līmeņa uzkrājumam;

• Mantot Civillikumā noteiktajā 
kārtībā - Šajā gadījumā mantiniekus 
Civillikuma noteiktā kārtībā 
apstiprina zvērināts notārs. Ja 
mantinieks ir fi ziska persona, tad 
var izvēlēties pienākošos mirušā 
uzkrātā pensijas kapitāla daļu saņemt 
kā pārskaitījumu bankas kontā vai 
pievienot savam pensiju 2. līmeņa 
kapitālam. Savukārt, juridiska 
persona to saņems bankas kontā.

• Pievienojot personas pensiju 2. 
līmeņa kapitālu citai personai 
vai nododot mantošanā, VSAA 
aprēķinātā summa veidosies sekojoši:

80% no 2. līmeņa kapitāla, 
kas uzkrāts līdz 2019. gada 31. 

decembrim 
+ 

100% no 2. līmeņa kapitāla, 
kas uzkrāts no 

2020. gada 1. janvārim

• Sekojoši varianti kā iespējams 
noskaidrot vai persona ir pensiju 2. 
līmeņa dalībnieks, kā arī cik liels ir 
uzkrātais kapitāls:

• Portālā www.latvija.lv- aplūkojot un 
pieprasot informāciju sadaļā „Valsts 
fondēto pensiju shēmas dalībnieka 
konta izraksts”;

• VSAA klientu apkalpošanas centrā- 
vēršoties personīgi un pieprasot 
sniegt nepieciešamo informāciju.
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bērns dzimis līdz iepriekšējais bērns 
sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku 
pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks 
par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par 
iepriekšējo bērnu.
• Tiesības uz maternitātes un 

vecāku pabalstu būs sievietēm, 
kuras darba attiecības izbeigušas 
(zaudējušas darba ņēmēja 
statusu) ne ātrāk kā 60 dienas 
pirms grūtniecības atvaļinājuma 
iestāšanās.

• Sociālās apdrošināšanas pabalstus 
piešķirs 10 darba dienu laikā pēc 
visas informācijas saņemšanas. 
Tos pārskaitīs pabalsta saņēmēja 

Latvijas Republikas kredītiestādes 
vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā.

• Garantētais minimālais ienākumu 
līmenis (GMI) tiks paaugstināts 
no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 
eiro mēnesī uz vienu personu 
mājsaimniecībā.

No 2020. gada 1. jūlija:

• Stāsies spēkā grozījumi Darba 
aizsardzības likumā, kas paredz 
konkrētākas prasības nodarbināto 
aizsardzībai, veicot attālināto 
darbu, kā arī pašnodarbināto 
personu drošībai uz veselības 
aizsardzībai darbā. Vienlaikus 

modernizēta darba aizsardzības 
dokumentācijas izstrādes kārtība, 
kā arī precizētas prasības darba 
devēju savstarpējai sadarbībai 
darba aizsardzības jautājumos. 
Precizētas arī prasības darba 
aizsardzības organizatoriskās 
struktūras izveidei, paredzot, ka 
lielajiem uzņēmumiem (ar vairāk 
nekā 250 nodarbinātajiem), 
kas darbojas bīstamās nozarēs, 
būs nepieciešams nodarbināt 
vismaz divus darba aizsardzības 
speciālistus, ja šajā uzņēmumā 
nebūs piesaistīta kompetenta 
institūcija darba aizsardzības 
jautājumos (ārpakalpojuma 
sniedzējs).

No 2020. gada 1. septembra:

• Kvalifi kācijas periods būs arī 
maternitātes, paternitātes un 
vecāku pabalstam.

• Reemigrējošam diasporas 
loceklim, nosakot tiesības uz 
pabalstu, ņems vērā attiecīgos 
apdrošināšanas periodus 
Eiropas Savienības dalībvalstī, 
Šveices Konfederācijā, Eiropas 
Ekonomikas zonas dalībvalstī, un 
lēmumu pieņems 10 darba dienu 
laikā pēc informācijas saņemšanas 
no ārvalsts kompetentās iestādes. 
Pabalsta apmērs tiks rēķināts 
vispārējā kārtībā, ņemot vērā LR 
normatīvajos aktos noteikto.

Parakstu vākšanas 
vieta un darba laiki 
Rugāju novadā
Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 
27.12.2019. rīkojumu Nr. 173. par parakstu 
vākšanas vietu noteikšanu,  lai  nodrošinātu 
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par apturēto likumu «Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā» un «Grozījums likumā «Par 
pašvaldībām»» atcelšanu, atbilstoši likuma 

«Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu» Rugāju novada 
teritorijā no š.g. 16. janvāra līdz 14. februārim 
noteikta viena parakstu vākšanas vieta – Rugāju 
novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads.

Parakstu vākšanas vietā noteikts darba laiks:
• no plkst. 9.00 līdz 13.00 – pirmdienās, 

trešdienās, piektdienās, svētdienās;
• no plkst. 15.00 līdz 19.00 – otrdienās, 

ceturtdienās, sestdienās.
      Vēlētājiem, kas veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 
parakstu vākšanas vietās, būs iespēja pieteikties 
parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstīties 

savā atrašanās vietā vēlētājs varēs pēdējā parakstu 
vākšanas dienā, 14. februārī. Parakstu vākšana 
vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar 
šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 
iesniegumu. Iesniegums par parakstu vākšanu 
vēlētāja atrašanās vietā nogādājams Rugāju novada 
vēlēšanu komisijai noteiktajā darba laikā līdz 13. 
februārim.
       Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri 
parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam 
nepieciešams derīgs personas apliecinošais 
dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu 
apliecība). 

KONTAKTINFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA DOME LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE

SANDRA KAPTEINE
E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

14. 01., 11.02., 10.03., 14.04., 12.05., 09.06., 
14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12. 
 plkst. 10.00 – 12.00

14. 01., 11.02., 10.03., 14.04., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 
08.09., 13.10., 10.11., 08.12.  plkst. 14.00 – 16.00

ANDRIS LEONS
E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 02.03., 09.03., 
16.03., 23.03., 30.03., 06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 
11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06., 
06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 
24.08., 31.08. plkst. 9.00 – 10.00

28.01., 04.02., 11.02., 18.02., 25.02., 03.03., 10.03., 17.03., 
24.03., 31.03., 07.04., 14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 
19.05., 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 30.06., 07.07., 14.07., 
21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08. plkst. 9.00 - 10.00

AGRIS KALNĒJS 
E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

20.01., 23.03., 25.05., 20.07., 28.09., 23.11. 
plkst. 09.00 – 10.00

JĀNIS IKSTENS
E-pasts: ikstens05@gmail.com
Tālrunis: 26499473

31.01., 13.03., 08.05., 03.07., 04.09., 06.11. 
plkst. 16.00 – 17.00

SARMĪTE PĒRKONE
E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

24.01., 21.02., 27.03., 24.4., 22.05., 19.06., 10.07., 21.08., 25.09., 23.10., 20.11., 18.12. plkst. 10.00 – 12.00 
(Iedzīvotājus pieņems Kurmenes ielā 8, SAC “Rugāji”)

IVETA ARELKEVIČA
E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
Tālrunis: 27804316

09.01., 06.02., 20.02., 27.02., 05.03., 26.03., 09.04., 
16.04., 23.04., 21.05., 28.05., 04.06., 11.06., 18.06., 
02.07., 09.07., 16.07., 06.08., 20.08., 27.08., 10.09., 
17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10., 
05.11., 12.11., 19.11., 26.11., 03.12., 10.12., 17.12. 
plkst. 09.00 – 10.00
Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada vidusskolā, 
Kurmenes iela 87, Rugāji

13.08. plkst. 09.00 – 11.00

KASPARS DUĻEVSKIS
E-pasts: kaspars@qwerty.lv
Tālrunis: 26381088

28.01., 25.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 
18.08., 22.09., 20.10., 24.11., 15.12. 
plkst. 10.00 – 11.00

28.01., 25.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08., 
22.09., 20.10., 24.11., 15.12. 
plkst. 11.00 – 12.00

MARUTA PAIDERE
E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

Katra mēneša trešā ceturtdiena plkst. 12.00 – 14.00 Katra mēneša otrā ceturtdiena plkst. 12.00 – 14.00

KĀRLIS BRŪVERS
E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 25717796

03.02., 02.03., 06.04. plkst. 10.00 – 11.00

Deputātu pieņemšanas laiki (2020. gada janvāris - 2020. gada decembris)
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Projekta “Dzīvo 
vesels! – veselīga 
dzīvesveida 
un profi lakses 
veicināšanas 
pasākumi 
Rugāju novada 
iedzīvotājiem” 
aktivitātes 
īstenotas
Lonija Melnace
Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja

Rugāju novada dome no 2017.–2019.gadam 
Eiropas Sociālā fonda projekta “Dzīvo vesels!” – 
veselīga dzīvesveida un profi lakses veicināšanas 
pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem”, 
Nr.9.2.4.2/13/I/072 ietvaros piedāvāja dažādām 
iedzīvotāju grupām izmantot slimību profi lakses 
un veselības veicināšanas pasākumus.

Mobilā sirds veselības kabineta vienas dienas 
izbraukuma organizēšanas pasākumi 2018.gada 
23.maijā notika Rugāju tautas namā, 2019.gada 
8.aprīlī Lazdukalna saietu namā un Skujetnieku 
feldšeru veselības centrā. Pasākuma ietvaros ārsts 
kardiologs sniedza lekciju par kardiovaskulāro 
slimību prevenciju un profi laksi. Tika aktualizēta 
kardiovaskulāro slimību izplatība, to rašanās cēļoņi 
un riska faktori, kā arī to novēršana. Pēc lekcijas 
katram dalībniekam bija iespēja ar ekspress testu 
noteikt savu glikozes un holesterīna līmeni asinīs. 
Iedzīvotājiem bija iespējams noteikt savu ķermeņa 
kompozīciju ar bioimpedances svariem un saņemt 
ekspress konsultāciju no uztura speciālistes. Uztura 
speciālista lekcijas laikā semināra dalībnieki 
uzzināja par uztura nozīmi sirds slimību profi laksē 
un ārstēšanas laikā. Tika apspriestas dažādas diētas 
un produkti sirds veselības uzturēšanai.

Biedrība “Papardes zieds” 2017.gada 12.oktobrī 
Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā vadīja 5 nodarbības 
dažādu vecumu skolēniem, par seksuālās un 
reproduktīvās veselības jautājumiem, veidoja 
diskusijas ar pusaudžiem un nodarbībās izmantoja 
interaktīvas metodes.

Veselības veicināšanas 4 semināru cikla ietvaros - 
2019.gada 23.martā Lazdukalna saieta namā tika 
piedāvāts psihologa vai psihoterapeita seminārs 
“Kas ir veselīgs dzīvesveids?”. Semināra gaitā 
varēja uzzināt, ka psihoterapija ir piemērota 
cilvēkiem, kuri vēlas vairāk izprast sevi, savu jūtu 
pasauli, savas uzvedības likumsakarības, vēlas 
uzlabot savas dzīves kvalitāti, cik cieši uzturs ir 
saistīts ar cilvēka emocionālajām vajadzībām, 
mīlestību un saskarsmi. 2019.gada 2.aprīlī 
Rugāju tautas namā notika uztura speciālistu 

seminārs par ēšanas paradumu maiņu kā veselības 
priekšnoteikumu. Semināra laikā klātesošie uzzināja 
par sēdoša, mazkustīga dzīvesveida ietekmi uz mūsu 
veselību un uztura paradumiem, tika sagrauti daudzi 
populāri mīti par uzturu, kas radīja lielu pārsteigumu 
visiem dalībniekiem un veicināja diskusijas. 

2019.gada 26.aprīlī Rugāju tautas namā bija iespēja 
apmeklēt  semināru  par  onkoloģisko  slimību 
cēloņiem un to profi laksi, īpaši orientējoties 
uz mērķauditoriju vecumā pēc 54 gadiem. Ārsts 
onkologs lekcijas laikā stāstīja par onkoloģisko 
saslimšanu profi lakses iespējām, skrīningu un 
diagnostikas iespējām, kā arī tika pievērsta 
uzmanība informācijai, kuru būtu jāzina pirms 
onkologa konsultācijas  un pirms ārstēšanās. 
Dalībnieki uzzināja par galvenajiem pasākumiem 
veicot pašapskati un to nozīmi savlaicīgai vēža 
diagnosticēšanā. Semināra apmeklētājiem tika 
stāstīts par onkoloģisko slimību ārstēšanās veidiem. 

2019.gada 27.aprīlī Rugāju tautas namā notika 
seminārs “Aktīva ik diena”- fi zisko aktivitāšu 
nozīme slimību profi laksē, kur tika realizētas 
fi zioterapeites, deju un kustību speciālistes 
nodarbības. Lekcijas laikā tika runāts par 
vispopulārākajām sūdzībām, kas ir muguras un 
plecu joslas sāpes sēdoša darba cilvēkiem, locītavu 
sāpes, kas rodas nepareizas stājas dēļ, tika pievērsta 
uzmanība profi lakses iespējām un risinājumiem, 
kā labot jau radušas veselības problēmas un, kā 
izvairīties no to progresēšanas. Semināra laikā 
dalībnieki uzzināja par vingrošanas, stiepšanas un 
pašmasēšanas vingrinājumiem, kuri palīdz ikdienā 
mazināt sāpes un muskuļu saspringumu, uzlabo 
asinsriti un labsajūtu. Semināra laikā dalībniekiem 
piedāvāja izkustēties deju un kustību terapijas 
speciālista uzraudzībā. Semināra apmeklētāji guva 
gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par deju 
un kustību terapijas pamatiem un izvēlējās sev 
piemērotāko kustību kompleksu.

Projekta ietvaros tika piedāvāta vingrošanas 
grupu bērniem  Rugāju novada vidusskolā 
un Rugāju novada Eglaines pamatskolā 
organizēšana. 2017.gadā no  oktobra līdz 
decembrim notika 96 nodarbības, 2018.gadā no 
janvāra līdz decembrim notika 144 nodarbības, 
2019.gadā  no janvāra līdz aprīlim notika 48 
nodarbības. Regulāras fi ziskās aktivitātes ir sevišķi 
nozīmīgas bērnu un pusaudžu vecumā, jo regulē 
ķermeņa masu un kaulu mineralizācijas procesu. 
Ja ir pietiekoša fi ziskā aktivitāte bērnībā un tālāk 
pusaudža gados, tad vēlāk jau pieaugušo vecumā 
tā ir garantija veselībai, palīdzot izsargāties no 
tādām problēmām, kā aptaukošanās, osteoporoze, 
sirds asinsvadu slimības, diabēts u.c. Projekta laikā 
nodarbībās piedalījās divas vingrošanas grupas pa 
vienai katrā skolā, kur kopā notika 288 nodarbības.

Veselības grupas pieaugušajiem fi zioterapeita 
vadībā organizēšana notika Rugāju sporta 
centrā. 2017.gadā notika 9 nodarbības, 2018.
gadā notika 12 nodarbības, 2019.gadā notika 9 
nodarbības. Nodarbību laikā dalībnieki izpildīja 
vingrinājumus - ārstnieciskā vingrošana dziļās 
muguras muskulatūras nostiprināšanai, plecu un 
gurnu muskulatūras attīstīšanai, kāju un roku 
muskulatūras attīstīšanai, balansa vingrojumi pēdu, 
ceļu un iegurņa nostiprināšanai, elpošanas tehnika 
slodzes laikā, plaukstu, elkoņu un plecu daļas 
spēka treniņš un stiepšanās tehnikas, individuālas 
konsultācijas un vingrojumu komplekss ikdienas 

rīta rosmei.

Nūjošanas grupas organizēšanu bija iespējams 
apmeklēt Rugāju un Lazdukalna pagastos. 2017.
gadā notika 6 nūjošanas nodarbības, 2018.gadā  
notika 5 nodarbības, 2019.gadā notika 9 nūjošanas 
nodarbības. Projekta ietvaros tika iegādāti 10 
nūju komplekti. Nūjošana ir lielisks un patīkams 
līdzeklis pret stresu, uzlabo veselību, veicina 
veselīgu sirds un asinsrites sistēmas darbību, 
samazina ķermeņa svaru, sēdoša darba darītājiem 
izkustina saspringušos plecus un sprandu. Nūjošana 
stiprina imūnsistēmu – organisms labāk piemērojas 
temperatūras svārstībām, aktīvi nūjojot var pozitīvi 
ietekmēt holesterīna līmeni.

2019.gada 1.maijā Rugāju stadionā norisinājās 
strītbola turnīrs, kas ir populāra sporta aktivitāte 
jauniešu vidū. Pasākums bija apmeklēts labi, 
projekta ietvaros tika iegādāts inventārs – 10 
basketbola bumbas, kuras tiks izmantotas arī citās 
strītbola spēlēs.

Ģimeņu sporta festivāls notika 2019.gada 30.maijā 
Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā. Pasākums bija organizēts 
ģimenēm ar bērniem svaigā gaisā ar piedalīšanos 
jautrās sportiskās atrakcijās, stafetēs. Pasākuma bija 
apmeklēts labi, projekta ietvaros tika iegādāts dažāds 
inventārs stafetēm, kas pēc pasākuma glabājas 
katrā skolā lai izmantotu turpmāk organizētajos 
pasākumos.

Bērnu vasaras nometnes rīkošana Rugāju 
pagastā notika no 2018.gada 23.jūlija līdz 2018.
gada 28.jūlijam. Nometnes mērķis bija popularizējot 
veselīga uztura nozīmību bērnu augšanas un 
attīstības procesā, veicināt veselīga uztura paradumu 
veidošanos, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu skolēnu 
vidū. Nometne tika rīkota 6 dienas un tajā piedalījās 
20 bērni.

Bērnu vasaras nometnes rīkošana Lazdukalna 
pagastā notika no 2017.gada 3.jūlija līdz 2017.
gada 8.jūlijam. Nometnes mērķis bija popularizējot 
veselīga uztura nozīmību bērnu augšanas un 
attīstības procesā, veicināt veselīga uztura paradumu 
veidošanos, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu skolēnu 
vidū. Nometne tika rīkota 6 dienas un tajā piedalījās 
20 bērni.

Sirds veselības nedēļas pasākums Rugāju 
novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā notika 2019.gadā no 11.februāra līdz 
15.februārim projektu nedēļas ietvaros. Projekta 
ietvaros tika iegādātas kancelejas preces, kuras 
nepieciešamas informatīvo materiālu sagatavošanai. 
Pasākuma ietvaros skolēni veidoja informatīvu 
izstādi ar plakātiem, fotogrāfi jām, reklāmu u.c. 
līdzekļiem par sirds veselības tēmu.

Uztura mācības praktiskās nodarbības projekta 
ietvaros bija organizētas, kā meistarklases. 2017.
gadā notika 2 nodarbības, 2019.gadā tika organizētas 
5 nodarbības. Nodarbības organizēja ņemot vērā 
tādus faktorus, kā hroniskās saslimšanas, vecums un 
ar to saistītā veselīgā ēdiena pagatavošanas specifi ka, 
lēta ēdiena pagatavošana, izmantojot vietējos 
produktus un produktus ko iespējams izaudzēt pašu 
dārziņos. Katrā praktisko nodarbību, tas ir ēdienu 

turpinājums 11.lpp.
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gatavošanas laikā, tika sniegta 
informācija par produktu 
uzturvērtībām, meistarklasē dalībnieki 
saņēma veselīga uztura pagatavošanas 
receptes, bija iespēja katram uz 
vietas pagatavot veselīgas uzkodas 
un maltītes, nogaršoja pagatavotos 
produktus. Dalībnieki bija pārsteigti, 
cik vienkārša ir to pagatavošana no 
apkārt pieejamajiem produktiem.

Dziedinošā vingrošana ar elpošanas 
vingrinājumiem 14 nodarbības tika 
organizētas Rugāju sporta centrā un 
Lazdukalna saieta namā no 2019.gada 
12.  aprīļa    līdz   7. jūnijam.   Cilvēka 

veselību nosaka ne tikai fi ziski faktori, 
arī kustības ir viens no veselības 
balstiem. Nodarbībās tika ietvertas 
tādas kustības, kas apvieno fi zisko, 
emocionālo un garīgo aspektu – 
savienojumā ar labu dziedinošu 
mūziku. Pilates ir vingrošanas sistēma, 
kas balstās uz sešiem pamatprincipiem: 
kontrole, centrēšanās, koncentrēšanās, 
precizitāte, elpošana, plūstošas 
kustības. Viena no šīs metodes 
priekšrocībām ir tas, ka tā ir piemērota 
plašam cilvēku lokam. Nodarbību 
laikā tika veikti dažādi stiepšanās 
vingrojumi, elpošanas vingrinājumi. 
Dalībnieki atsaucās pozitīvi par 
izpildītajiem vingrinājumiem.

Projekta “Radoši 
Rugāji” aktivitātes 
janvārī
Informācija: Laura Saulīte

2019.gadu noslēdzām ar meistarklasi 
“Iepriecini līdzcilvēkus ”. Floristikas amata 
meistares Dainas Medinieces vadībā, projektā 
iesaistītie bērni, dāvanas iesaiņoja apgūstot 
svētku dāvanu saiņošanas mākslu. 
       Skolēniem bija iespēja pašiem arī radīt 
dāvanas – dekupāžas tehnikā izrotāt sveces, 
kā arī izveidot skaistus Ziemassvētku eglītes 
rotājumus, ko nogādājām sociālajā aprūpes 
centrā „Rugāji”, lai svētku eglīte būtu rotāta ar 

mīlestību izstarojošiem rotājumiem.  Projekta 
aktivitātes turpinām ar dambretes spēles 
apgūšanu.  Dambretes spēles treniņi trenē 
daudzas citas noderīgas īpašības: telpisko 
domāšanu, loģisko analīzi, atmiņu, uzmanību, 
uztveri, koncentrēšanās spēju, pašdisciplīnu, 
abstrakto domāšanu, radošo fantāziju un 
atjautību, gribu, neatlaidību un uzņēmību. Lai 
veiksmīgāk mums tas izdotos, esam uzaicinājuši 
sertifi cētu dambretes treneri Juri Dombrovski, 
kas 2020.gada 20.janvārī jau novadīja pirmo 
nodarbību projekta dalībniekiem.  Nodarbībā 
atkārtojām noteikumus, kā pareizi spēlēt 
dambreti, uzzinājām būtiskas nianses, kas 
jāzina, lai veiksmīgi noritētu spēle. Apguvām 
pamatiesācēju kombinācijas, lai pilnveidotu 
savu dambretes spēles tehniku, kā arī saņēmām 
uzdevumus, kas jāveic  līdz nākamajai 
nodarbībai, kas notiks februārī. 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā fi nansē Eiropas 
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
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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.

Rugāju novada vidusskolas 
pirmsskolas grupas 

saka PALDIES Aināram  
Laminskim  par 

iespēju saņemt jaunas 
rotaļlietas. 

Janvārī Rugāju novada vidusskolas 
pirmsskolas grupas pārsteidza patīkama 
ziņa par iespēju iegādāties jaunas rotaļlietas veikalā “Tigris” Balvos. Protams, radās jautājumi, kam par 
godu, vai tas saistās ar veikala likvidāciju... Taču brīdī, kad salasījām jaunās mantas, uzzinājām, ka tās 

vairākām pirmsskolas iestādēm un grupām dāvina uzņēmējs Ainārs Laminskis.
 Paldies viņam par sagādāto prieku un sveiciens no sagatavošanas grupas “Knariņi” bērniem, kuri 

jau ir paspējuši uzspēlēt hokeju telpās ar jaunajām nūjām.

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

publisko apspriešanu

10.03.
  Plkst. 1000

  Tikaiņu bibliotēka, Tikaiņi, Rugāju pagasts, Rugāju novads;

  Plkst. 1200 

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

  Plkst. 1400 

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

10.03.

10.03.

  Plkst. 1600 

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

10.03.

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 termiņš tiek noteikts no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.
gada 15. martam.

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.

Kontaktpersona: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija Melnace 
t.27850898, e-pasts: planotaji@rugaji.lv

 Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2020.gada 15.martam Rugāju novada domē, 
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 vai sūtot 
elektroniski: dome@rugaji.lv. Sniedzot    ierosinājumus   un   priekšlikumus  par 
attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt  vārdu, uzvārdu un pārstāvību 
(iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

2020.

2020.

2020.

2020.
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08.02.2020. plkst. 15.00 
Rugāju tautas namā
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