
www.rugaji.lv

Kurmenīte
Rugāju novada pašvaldības infomatīvais izdevums 2020. gada JŪNIJS (170)

Par savas ģimenes Līgo svētku un Jāņu tradīcijām stāsta INGA 
KAZEĻNIKA (“Cirtums”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads): 
“Vienmēr esmu teikusi, ka svētki ir jāsvin. Tā arī daru - ar draugiem, kolēģiem 
un ģimenes lokā. Tādu stipru Līgo svinēšanas tradīciju jau nav, katru gadu svētki 
ir nedaudz citādi. Gribu teikt, ka svētki jau nepienāk kā tāds vilciens, bet tie ir 
jāpamodina sevī, jo mēs paši esam svētki. Lai arī kur un ar kādiem cilvēkiem 
kopā būtu, tikai paši varam radīt šo īpašo sajūtu, pušķojot māju ar meijām, 
skaisti saģērbjoties un ļaujoties kulinārijas kārdinājumiem. Visa ģimene esam 
svinējuši īsteni Blaumaniskus Līgo, braukuši tālu ceļu, lai noskatītos brīvdabas 
teātra izrādi “Skroderdienas Silmačos” un kopā izdzīvotu visas jautrās izdarības 
- alus krūzes zagšananu un krāsns spridzināšanu, lai sagaidītu laimīgās beigas 
ar apdziedāšanos. Tas nu patiešām ir daudz aizraujošāk, nekā skatīties šo izrādi 
pa TV. Kad dodamies ciemos, tad noteikti ar apdziedāšanas pantiem, kas liks 
smaidīt sētas saimniekiem, kurā ciemojamies. Un, protams, neiztiekam bez 
tautiska stila tērpiem un vainagiem, kā arī galdā vienmēr būs dzeltens siera 
ritulis! Un ir arī sacensība par to, kurš tad nu būs tik izturīgs, kurinās ugunskuru 
un sagaidīs saulīti. Kā īpaša mūsu ģimenes tradīciju ir plānās pankūkas Jāņu 
rīta brokastīs - tās ir nācies cept pat uz divām pannām vienlaicīgi, jo brokastis 
jāgatavo veselam pulkam līgotāju. Saulgriežu laikā kopā ar draudzenēm esam 
piedalījušās īpašā fotosesijā, baudot šo īpašo un košo laiku. Arī tā var svinēt 
un iemūžināt brīnišķīgos mirkļus, kas paskrien tik ātri un diena jau atkal sāk 
sarauties, bet nakts kļūst garāka,” atmiņās dalās I.Kazeļnika. 
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Līgo pasākuma ietvaros, 2015. gada 23. jūnijā, Lazdukalna saieta namā 
tika izrādīta dramatiskā kolektīva “Zibšņi” luga, kas bija pirmizrāde 
režisorei Arnitai Rakstiņai un aktieriem.
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Rugāju novada 
domes 2020. gada 
18. jūnija sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 18.jūnijā notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, 
Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti divdesmit 
astoņi lēmumi.

Par pašvaldības zemes nomu 

Rugāju novada dome izskatīja trīs personu 
iesniegumus par pašvaldības zemes nomu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. slēgt zemes nomas līgumu ar A. M. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740120701 – 0,10 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā, bet kopējā zemes nomas 
maksa nevar būt mazāka kā 28,00 EUR (bez PVN) 
gadā; 
2. slēgt zemes nomas līgumu ar P. S. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības  ar 
kadastra apzīmējumu 38640040502 – 0,02 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 
6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības;
3. slēgt zemes nomas līgumu ar V. Z. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38740120471 – 0,40 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt līdz 
2020. gada 31. decembrim. Noteikt zemes nomas 
maksu 54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā, bet 
kopējā zemes nomas maksa nevar būt mazāka kā 
28,00 EUR (bez PVN) gadā. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja septiņu personu 
iesniegumus ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu termiņus. Rugāju novada dome nolēma:
1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 246, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640070065 un 38640080155, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 38640070065 nomas platību 
no 5,0 ha uz 3,6 ha. Noteikt zemes nomas maksu 
54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha; 
2. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 244, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640080345, 38640060087 un 38640060422, 
nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38640060087 
nomas platību no 7,6 ha uz 9,6832 ha. Noteikt zemes 
nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha; 
3. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 245, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640060090, 38640040389, 38640040453 un 
38640060432, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha; 
4. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 

Nr. 242, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640090281 un 38640090290, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 
54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha; 
5. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 259, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640040122 un 38640040302, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 38640040302 nomas platību 
no 1,0 ha uz 1,2033 ha. Noteikt zemes nomas maksu 
54,00 EUR (bez PVN) par 1 ha; 
6. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 243, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640040111, 38640040477, 38640040386 un 
38640020159, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040111 nomas platību no 5,5 ha uz 4,2830 
ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040477 nomas platību no 1,9 ha uz 2,2990 ha. 
Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha; 
7. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 252, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040436, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640040436 nomas platību no 2,8 ha uz 5,2812 ha. 
Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha; 
8. nepagarināt lauksaimniecības zemes nomas 
līguma Nr. 246 zemes nomas termiņu zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 38640070154, 
38640070180, 38640070150 un 38640070163, 
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 244 
zemes nomas termiņu zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 38640090300, 38640090257, 
38640090199 un 38640090177 un lauksaimniecības 
zemes nomas līguma Nr. 245 zemes nomas termiņu 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640060046, 38640060119, 38640060418 un 
38640060403.

Par zemes nomas līguma platības un nomas 
maksas precizēšanu

Rugāju novada dome izskatīja I. J. iesniegumu ar 
lūgumu precizēt 28.12.2016. zemes nomas līguma 
Nr. 10-2/29/2016, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38740120254 platību. Rugāju novada 
dome nolēma precizēt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740120254 nomas platību no 7,50 
ha uz 3,10 ha un noteikt zemes nomas maksu 54,00 
EUR (bez PVN) par 1 ha. 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu

Rugāju novada dome nolēma izbeigt zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības V. L. par zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640020198 – 
3,10 ha platībā. Uzaicināt V. L. noslēgt zemes nomas 
līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640020198 – 3,10 ha platībā, nomu.

Par nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” 
sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja J. A. iesniegumu 
Par nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” sadalīšanu. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. no nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” ar kadastra 
Nr. 38640070092 – 16,29 ha kopplatībā, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 38640070372 
– 2,34 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Kļaviņas pļava”;
2. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

38640070056 – 6,21 ha platībā, 38640070184 – 1,59 
ha platībā, 38640070295 – 0,84 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 projektu apstiprināšanu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja SIA “Lauku zemju 
inženieri” iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu. Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt SIA “Lauku zemju inženieri” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Karaļi”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640040254, kas atrodas Lazdukalna 
pagastā Rugāju novadā.

2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “Lauku zemju 
inženieri” iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt SIA “Lauku zemju inženieri” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Gunas”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740040087, kas atrodas Rugāju 
pagastā Rugāju novadā.
 
Par nekustamā īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

Nekustamais īpašums “Skadiņi”, kadastra Nr. 
38640040397 – 21,75 ha platībā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640040405, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Ņemot 
vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ir lietderīgi 
īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma 
sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Skadiņi”.

Par nekustamā īpašuma “Puzuri” atsavināšanas 
ierosināšanu

Nekustamais īpašums “Puzuri”, kadastra Nr. 
38640090166 – 1,91 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640090166, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Zemes 
vienība ir starpgabals, kas robežojas ar trīs zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 38640090046, 
38640090277 un 38640090173. Ņemot vērā, ka 
īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai, ir lietderīgi īpašumu 
atsavināt. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
uz zemes starpgabala pirkšanu var pretendēt 
blakus zemesgabalam esošie zemes īpašnieki, 
kuru īpašumiem ir vismaz viena kopēja robeža 
ar starpgabalu. Rugāju novada dome nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Puzuri”.

Par nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas nomas tiesību izsoles 
protokolu un tam pievienotos dokumentus par 
Rugāju novada pašvaldībai piederošās zemes 
vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0387 nomas tiesību izsoli. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt nomas tiesību izsoles 
rezultātus un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar V. J. par pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 
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3874 012 0387 – 1,03 ha platībā nomu.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoles komisijas izsoles protokolu 
un tam pievienotos dokumentus par Rugāju 
novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas 
– kokmateriālu, kas atrodas uz zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 un 3874 
019 0294 izsoli. Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 
uzvarētāju SIA “AIZTILTE” valdes locekli Valeriju 
Grāvīti, kas izsolē nosolījis augstāko cenu 3500,00 
EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome 2019. gada 17.oktobrī nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Cūkusalas karjers” ar 
kadastra numuru 3874 007 0091 – 16,04  ha platībā.  
Saskaņā ar SIA “INTERBALTIJA” atzinumu 
un Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 
lēmumu, nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers”  
nosacītā cena ir 59 974,84 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Cūkusalas karjers” ar kadastra numuru 3874 007 
0091 – 16,04 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0091, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Cūkusalas 
karjers” izsoles sākumcenu 59 974,84 EUR 
(piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 
četri euro un 84 centi).

Par grozījumiem amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Rugāju novada dome nolēma veikt grozījumus 
Izglītības pārvaldes amata vienību un amatalgu 
sarakstā, izveidojot jaunu amata vienību – sociālais 

pedagogs, Profesiju klasifi katora kods 2359 01, 
nosakot amata vienības mēneša darba algu 750,00 
EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi).

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
noteikumus Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 
21.maija noteikumos Nr.2/2020 “Kārtība, kādā 
organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 
2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā””.

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā 
pārskata apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju 
novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019. 
gadu.

Par Rugāju novada pašvaldības budžeta izpildes 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta izpildi:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumi 3 781 274 EUR, 
izdevumi 2 943 840 EUR, saņemtie aizņēmumi 
15 110 EUR, aizņēmumu atmaksa 727 726 EUR 
un budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 189 900 
EUR;
1.2. speciālā budžeta ieņēmumus 142 765 EUR, 
izdevumus 188 764 EUR un speciālā budžeta 
līdzekļu atlikuma nav;
2. apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2019. gada 
pārskatu.

Par ilgtermiņa aizņēmumu 

Rugāju novada dome nolēma:
1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
67185,30 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši viens 
simts astoņdesmit pieci euro un 30 centi) apmērā 
projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju 
novadā” ietvaros no Valsts kases uz 10 gadiem ar 

atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu 
likmi; 
2. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju Rugāju 
novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 16134,81 
EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit 
četri euro un 81 centi) apmērā projekta „Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos” 
ietvaros no Valsts kases uz 3 gadiem ar atbilstošā 
termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 21. maijā nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašuma „Ievas” 
ar kadastra numuru 3874 012 0431 – 1,0492 ha 
kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem publiskas 
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 
ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) 
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai 
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes 
starpgabalu, kas pieguļ šai zemei. Uz zemes vienības 
atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0431 001, 3874 012 0431 002 un 3874 012 0431 
003, uz kurām īpašumtiesības ir reģistrētas I. U. un 
G. U. Rugāju novada dome nolēma:
1. atsavināt nekustamo īpašumu ,,Ievas” ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0431 – 1,0492 ha kopplatībā, 
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu 
I. U. un G. U.;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Ievas” nosacīto 
cenu 2 454,26 EUR (divi tūkstoši četri simti 
piecdesmit četri euro un 26 centi).

Par saistošo noteikumu precizēšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
saistošo noteikumu Nr. 3/2020 „Grozījumi 
Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 8/2013 „Par Rugāju 
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 
precizēto redakciju.

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 2020. gada 20. februāra lēmumu Nr.54

PRECIZĒTS
ar Rugāju novada domes  2020. gada 18. jūnija lēmumu Nr.140

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

 
20.02.2020.        Nr. 3/2020

                                                                                                                
Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35. panta ceturto daļu; likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu; Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu 
Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,  izmaksājams pabalsts garantētā minimālā  ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu;
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus 
grozījumus:

1. Dzēst noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus “Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu”.
2. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar vārdiem un skaitļiem “Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 
78.punktu”.

Saistošo noteikumu turpinājums 4.lpp. 
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Ieguldījums 
operācijas iekārtu 
kompleksā Balvu 
un Gulbenes 
slimnīcu apvienībā
Informācija: SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība”

Jauns papildinājums – harmoniskā skalpeļa 
ģenerators, ar pedāli projekta ietvaros ir iegādāts 
Balvu operāciju blokā. Pagājušā nedēļā notika 
personāla apmācība ar jauno iekārtu, lai mūsu 
speciālisti varētu uzsākt tās lietošanu.
           Ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģija 
vienā ģeneratorā, tā varētu teikt par jaunievedumu, 

kas piemērots visiem nākotnes instrumentiem. 
Nodrošina iespēja koagulēt (piededzināt) asinsvadus 
līdz 7 mm diametrā. Ultraskaņas instrumenti 
nodrošina precizitāti, multifunkcionalitāti, nav 
nepieciešams mainīt instrumentus operācijas laikā. 
Salīdzinot ar elektroķirurģiju mazāks audu bojājums, 
t.i., zemāka temperatūra, lai panāktu koagulāciju un 
griešanu.
      Efektīvs, daudzpusīgs un precīzs instruments 
laparoskopiskām un atvērtām operācijām. Plaši 
lietots dažādās operācijās: vispārējā, kolorektālajā 
ķirurģijā, ginekoloģijā, uroloģijā, bariatrijā, 
pediatrijā, ortopēdijā, kardioķirurģijā.
     Vēl  šogad   esam  iegādājušies – papildus 
aprīkojumu - sterilizācijas konteineru, instrumentu 
galdiņus un ratus, plauktus.
      Šis ir papildinājums vienam no pirmajiem projekta 
ietvaros īstenotajiem darbiem - pilnībā aprīkota otra 
operāciju zāle Balvu slimnīcā, kas palīdz nodrošināt 
augstu pacientu drošības standartu ievērošanu un 
pacientiem spēj nodrošināt augstas klases ķirurģisko 

palīdzību. Operāciju zāle 2019.gada sākumā tika 
aprīkota ar jaunām, mūsdienīgām medicīniskajām 
iekārtām un tehnoloģijām – laparaskopijas sistēmu, 
anestēzijas iekārtu un anesteziologa darba vietu, 
operāciju lampu un baktericīdajām lampām, kā arī ar 
ķirurģisko sūkni, defi brilatoru un elektrokardiogrāfu.
          Bet kas gan ir iekārtas bez personāla? Runājot 
par komandas darbu – operācijas mums saistās ar 
ķirurgu, kurš konsultē pacientus pirms operācijas, lai 
novērtētu tā veselības stāvokli un lemtu kā rīkoties, 
lai vislabākā veidā atrisinātu pacienta problēmu un 
uzņemas atbildību par operācijas iznākumu, taču šo 
pakalpojumu kvalitāti kopumā nodrošina kvalifi cēta 
ķirurģijas komanda, kas sastāv ne tikai no ķirurga, 
tā asistenta, medmāsām, anesteziologa, bet arī no 
personāla, kas slimnieku aprūpē kādā no slimnīcas 
nodaļām pirms un pēc operācijas. Par būtisku 
ķirurģiskās komandas locekli jāuzskata arī operāciju 
māsas un anestēzijas māsas, kuras ir speciāli 
apmācītas un piedalās operācijās. Mēs lepojamies, 
ka mums šāds personāls ir!

3. Aizstāt noteikumu 19.2.1. apakšpunktā skaitli “213.44” ar skaitli “245,38”.
4. Aizstāt noteikumu 19.2.4. apakšpunktā skaitli “106.72” ar skaitli “122,69”.
5. Izteikt noteikumu 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.1. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 
noteiktajā kārtībā.
6. Noteikumu 20.2. apakšpunktā aizstāt skaitli “145” ar skaitli “171”.
7. Noteikumu 20.3. apakšpunktā svītrot tekstu “apģērba un mīkstā inventāra iegādei “ un aizstāt skaitli un vārdus “145 EUR par vienu bērnu” ar skaitļiem un 
vārdiem 215 EUR par vienu bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 EUR par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz astoņpadsmit gadu vecuma 
sasniegšanai.”
8. Papildināt noteikumus ar 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.4. Pabalsta apmērs, kas paredzēts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 20 EUR par vienu bērnu. Pabalsts tiek izmaksāts reizi 
mēnesī saskaņā ar noslēgto līgumu, kamēr bērns atrodas audžuģimenē”.

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ieviest izmaiņas sociālās palīdzības noteikumos atbilstoši 

izmaiņām 2009.gada 22.decembra (prot. Nr.89 38.§) Ministru kabineta noteikumos 
Nr.1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta 
apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos par sociālo palīdzību, 
lai nodrošinātu garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēs ievietotiem bērniem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finansējums no pašvaldības novirzītajiem līdzekļiem sociāliem pabalstiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Informācija sociālajos 
jautājumos
Anita Gavare
Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniece

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 
31.maijam:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam) – EUR 436,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 607,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 892,14;
Bēru pabalsti – EUR 225,00;
Pabalsts jubilejā – EUR 90,00. 

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2020.gadam – EUR 
74801,00;
Izlietotie līdzekļi maijā – EUR 2250,14;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 22288,58.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 169 personām;
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 125 personām.

Piešķirts: 
Ārstēšanās pabalsts  - 15 personām 
Pabalsts kurināmā iegādei - 3 ģimenēm;
Pabalsts dzīvokļa remontam - 9 ģimenēm;
Pabalsts briļļu iegādei bērnam - 2 personām;
Pabalsts dzīves jubilejā – 7 personām;
Pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 ģimenēm.
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Rugāju novada pašvaldība informē
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Kaļna un Lazdagas ezeru izpēte

Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss, kuru 
izmantošana veicina teritorijas ekonomisko 
attīstību. To izmantošanai un pārvaldībai jābūt 
ilgtspējīgai, lai nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes 
nepasliktināšanos un interešu saskaņotību.
      Rugāju novada dome ir iesaistījusies Gulbenes 
novada pašvaldības projektā par ezeru izpēti un 
apsaimniekošanas plānu izstrādi, konkrēti  Rugāju 
novada teritorijā un kaimiņu novada teritorijā 
esošiem ezeriem:  Kaļņa ezers (Rugāju, Litenes un 
Stradu pagastos), Lazdaga ezers (Rugāju un Stradu 
pagastos).
    Jau 2019. gadā Gulbenes novada pašvaldība 
uzsāka publisko ezeru izpēti un apsaimniekošanas 
plānu izstrādi,  un 2020. gadā tika ieplānots darbs 
pie ezeriem,  kuros zvejas tiesības pieder valstij. 
Projekta fi nansējums paredzēts no Zivju fonda, 
projekta līdzfi nansējumu nodrošina Gulbenes 
novada pašvaldība.
     Galvenie jautājumi, ko prasa pētniekiem 
izpētīt un aprakstīt:

• (noteikto ūdeņu - ezeru) esošās ekoloģiskās 
situācijas un uz projekta ietvaros veiktās izpētes 
datiem izvērtējumu; izstrādāt ieteikumus 
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai;

• par ūdenstilpēs  mītošajiem dzīvniekiem un 
ūdensaugiem; ezeros veikt pētījumus, lai 
novērtētu: barības vielu koncentrāciju ūdenī 
(slāpekļa un fosfora savienojumi), fi toplanktona 
sabiedrību, zoobentosa un zooplanktona 
sabiedrību, zivju sabiedrības sastāvu, zivju 
augšanu un barošanos;

• objektu apkārtnē veikto saimniecisko darbību, 
tajā skaitā lopkopības un meliorācijas, ietekmi 
uz ūdeņu kvalitāti;

• sadzīves notekūdeņu un to attīrīšanas sistēmu 
esošo situāciju dabā un ietekmes izvērtējumu; 
izstrādāt ierosinājumus situācijas uzlabošanai;

• izstrādāt ierosinājumus par ūdenslīmeņa 
regulēšanas risinājumiem ūdenstilpēs;

• ezeru saimnieciskās izmantošanas iespējām, 
tajā skaitā derīgo izrakteņu ieguves iespējām;

• ezeru atbilstību un izmantošanu rekreācijas 
vajadzībām, izstrādāt priekšlikumus situācijas 
uzlabošanai;

• ieteikumus ezeru ekspluatācijas noteikumu 

izdošanai;
• ieteikumus ezeru zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas nosacījumiem;
• citu būtisku informāciju, kas var ietekmēt ezeru 

apsaimniekošanu ilgtermiņā, to apkārtējo vidi  
un tās aizsardzību; izstrādāt priekšlikumus 
situācijas uzlabošanai.

• Līdz šim pētnieki mūs un dabas aizsardzības 
pārvaldi ir informējuši arī par ūdeņos atrastajām 
aizsargājamajām augu sugām.

Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde ļaus izvērtēt, 
vai ezeros nepieciešams uzsākt zvejniecības un 
makšķerēšanas papildus uzraudzības pasākumus, 
vai veikt zivju resursu atjaunošanas aktivitātes vai 
citus vides aizsardzības pasākumus, šie  dokumenti 
palīdzēs risināt ūdens līmeņa regulēšanu ezeros, 
kuros tā ir aktuāla problēma.
       
      Izstrādātie ezeru apsaimniekošanas plāni gala 
rezultātā tiek saskaņoti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā.
     Vienlaicīgi Rugāju novada dome informē, 
ka šobrīd nav spēkā nomas tiesību līgums par  
Rugāju ūdenskrātuvi. 

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Nekustamo īpašumu “Zaķīši” ar kadastra numuru 3874 004 0090 atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0067 – 2,19 ha platībā. Izsoles sākumcena – 4 058,50 
EUR.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30. Visiem pretendentiem, 
kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 50,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir  405,85 EUR, 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 2.jūlijā plkst. 10.00.

Nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3874 001 0033 – 8,70 ha platībā. Izsoles sākumcena –24 758,50 
EUR.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 10.30. Visiem pretendentiem, 
kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 2.jūlija, plkst. 9.30 
jāiemaksā reģistrācijas maksa 50,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir  2 475,85 EUR, 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 2.jūlijā plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304 . 

• Ievērojot valstī noteiktos drošības norādījumus 
saistībā ar vīrusa COVID - 19 izplatības 
mazināšanu, 2020. gada vasarā, 
Rugāju novadā plānotie pasākumi, 
kuri norisināsies būs Bērnības svētki un 
Jaunības svētki (2020. gada 4. jūlijā).

Savukārt 2020. gada 4. jūlijā paredzētais 
koncerts “Mīlestība” (piedaloties Latvijas 
Nacionālā teātra dziedošajiem aktieriem) 
NENOTIKS, jo mākslinieki dalību pasākumā ir 
atteikuši, jo ievēro piesardzības pasākumus. 

• 2020. gada 25. jūlijā plānotais mūziķa 
Kārļa Kazāka koncerts, ja nepasliktināsies 
epidemioloģiskā situācija, notiks (taču lūgums 
būt saprotošiem un atcerēties, ka plānoto 
pasākumu norise ir atkarīga arī no aicinātajiem 
mūziķiem).

Informācija par šovasar plānoto pasākumu norisi Rugāju novadā

Lauku atbalsta dienests pēc 
pieraksta apkalpo klientus arī 
klātienē
Informācija: www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienests no 10.jūnija turpina 
klientus apkalpot arī klātienē pēc iepriekšēja 
pieraksta. Pirms vizītes aicinām zvanīt pa tālruni 
67095000 un vienoties par tās norises laiku. 
      Dienests aicina klientus klātienes vizītes 

laikā izmantot klientu centros pieejamos roku 
dezinfekcijas līdzekļus, personiskos mutes un deguna 
aizsegus un līdzi paņemtos rakstāmpiederumus, ja 
tie nepieciešami. 
       Gadījumos, ja klients ierodas dienesta klientu 
apkalpošanas centrā bez iepriekšēja pieraksta, tad 
aicinām uzgaidīt, līdz tiks apkalpoti klienti, kuri ir 
vizīti pieteikuši iepriekš, kā arī ievērot divu metru 
distanci. 
   Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slimības 
kontaktpersonas, ir apstiprināta Covid-19 diagnoze 

un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, 
lūdzam neapmeklēt dienestu klātienē. Arī tad, ja 
klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes, klātienes 
vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku.
        Dienests aicina klientus būt atbildīgiem un 
ievērot visas drošības prasības, lai rūpētos par 
savu un citu cilvēku veselību, kā arī izmantot 
iespēju visus pakalpojumus saņemt elektroniski 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā http://
www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-
1/e-pieteiksanas-sistema-eps/!
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Lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma 
nodošanas iespējas
Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “ZAAO” (ZAAO) vasaras mēnešos piedāvā 
lauksaimniekiem pieteikt lauksaimniecībā izmantoto 
iepakojuma savākšanu no saimniecības adreses. ZAAO 
Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: 
“Atgādinām, ka dedzināt un aprakt plēves, maisus un citu 
lauksaimniecības iepakojumu ir videi kaitīgi, un, šādi 
rīkojoties, tiek izdarīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem 
laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām lauksaimniekus 
atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem 
materiāliem. Apliecinām, ka savāktais iepakojums nonāks 
pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.” 
     Nodrošinām lauksaimniecības iepakojuma savākšanu PAR 
MAKSU no klienta adreses ar presmašīnu vai kausu pēc atsevišķi 
izveidota maršruta un iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 29221847 
(darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 
līdz 17.00) vai pa e-pastu: zaao@zaao.lv : 
• BIG-BAG MAISI un HDPE KANNAS  Savākšana ar 

presmašīnu. Pakalpojuma maksa EUR 4.63 + PVN par vienu 
braucienu uz klienta adresi;

• SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES  Savākšana 
ar kausu. 

1) Ja savācamais apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma 
maksa EUR 7.50 + PVN;
2) Ja savācamais apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa 
EUR 5.00 + PVN;
3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad 
maksa par jebkādu apjomu EUR 7.50 + PVN, samaksu jāveic 
avansā.
• SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES un BIG-

BAG MAISI un HDPE KANNAS Savākšana ar kausu. 
Maksa tiek piemērota tikai par plēvju savākšanu: 

1) Ja savācamais plēvju apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma 
maksa EUR 7.50 + PVN;
2) Ja savācamais plēvju apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma 
maksa EUR 5.00 + PVN;
3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad 
maksa par jebkādu plēvju apjomu EUR 7.50 + PVN, samaksu 
jāveic avansā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
!!! Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantotais iepakojums 
nav prasītajā kvalitātē, tad maksa par savākšanu ir EUR 37.89 
par m3 + PVN, kas esošiem ZAAO klientiem tiek piestādīta pie 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma, klientiem, kuriem 
nav līgums  - atkritumi netiek savākti.
       Izlietotajam iepakojumam jābūt sakrautam kaudzē, brīvi 
piebraucamā vietā, HDPE kannām ir jānoskrūvē korķi un 
vismaz vienu reizi jāizskalo, ruļļu plēvēm ir jābūt atšķirotām 
no šņorēm un sietiem.
    ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai 
saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs 
iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie 
atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai 
noglabāti videi draudzīgā veidā.

Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministrija nodod iedzīvotājiem 
rīcībā vērtīgu materiālu – “Kā 
rīkoties krīzes gadījumā”

Labdien, godātie Latvijas iedzīvotāji!
           21. gadsimta pirmajā pusē esam 
liecinieki trauksmainam laikam. 2008. 
gadā pasauli skāra globālā ekonomiskā 
un fi nanšu krīze un Krievija uzsāka karu 
Gruzijā. 2011. gadā notika traģiskā 
Fukusimas  atomelektrostacijas  avārija.  
2014.  gadā  Krievija  uzsāka  vēl  vienu  
karu,  uzbrūkot Ukrainai, un visbeidzot 
– Covid-19 pandēmija. Visi šie notikumi 
ir likuši mums saprast, ka arī mūsdienās, 
pavisam negaidīti, var pienākt brīdis, kad 
ierastā dzīve apgriežas kājām gaisā: var 
pazust vitāli svarīgi pakalpojumi – siltums, 
elektrība, ūdens, sakari un citi, bez kuriem 
nav iedomājama mūsu ikdiena.  
          Šīs mūsdienu krīzes ir pierādījušas, 
ka, neraugoties uz šķietami nesatricināmo 
kārtību, ko Latvijai ir nodrošinājusi dalība 
NATO un Eiropas Savienībā, drošība, 
pirmkārt, sākas pašu mājās un ir atkarīga no 
ikviena valsts iedzīvotāja. Tieši tādēļ vēršos 
pie Jums, jo šī brīža situācija arī man ir likusi 
kardināli mainīt sākotnējos plānus. Esmu 
izlēmis nodot Jūsu rīcībā vērtīgu materiālu – 
“Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Lai arī iecere 
izdot šādu bukletu drukātā veidā bija plānota 
tikai rudenī, domāju, pašreizējie apstākļi un 
ekonomiskā situācija liek mums pieņemt 
ātrus un nestandarta risinājumus. Šoreiz 
– izvēloties elektronisko komunikāciju ar 
Jums, lai dalītos ar informāciju, kas var būt 
noderīga Jums un Jūsu ģimenēm jau tagad. 
      Esmu  vērojis,  kā  pēc  2014.  gada  
konfl ikta  Ukrainā  Ministru  kabinets,  
valsts  pārvaldes iestādes, kā arī dažāda 
līmeņa partneri, sākot no skolām līdz 
lielajiem Latvijas uzņēmumiem, intensīvi  
uzsāka  gatavoties  un  plānot,  kā  reaģēt  
dažādu  krīžu  gadījumā.  Covid-19  krīze  ir 
pārbaudījums mūsu gatavībai parūpēties par 
sevi un citiem ārpus ierastā un drošā dienas 
ritma; tā ir parādījusi,  ka  krīzi  nevar  
atrisināt  tikai  valsts  dienesti  bez  visas  
sabiedrības  atbalsta  un  katra iedzīvotāja, 
uzņēmuma un institūcijas atbildīgas 
attieksmes pret sevi un citiem. Šobrīd mums 
katram ir jāaizdomājas, ko es varu darīt jau 
tagad, lai krīze nepārsteigtu nesagatavotu, 
kā arī vai es varu aizsargāt sevi un savu 
ģimeni. 

     Pirms  gada  Aizsardzības  ministrija  uzsāka  
Visaptverošas  valsts  aizsardzības  sistēmas 
ieviešanu, kuras mērķis ir nodrošināt visas 
sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un 
pārvarēšanā. Daļa no tās ir buklets “Kā 
rīkoties krīzes gadījumā”, kura simbols ir 
starptautiski atzītais standarts 72 stundas 
jeb 3 diennaktis – šis minimālais periods, 
kura laikā iedzīvotājiem pašiem būtu jāspēj 
nodrošināt  sevi  līdz  brīdim,  kad  iesaistās  
atbildīgie  dienesti.  Reaģējot  uz  mūsdienu  
drošības izaicinājumiem, līdzīgi informatīvie 
materiāli ir sagatavoti arī citās Eiropas 
valstīs, nodrošinot to pieejamību katrā 
mājsaimniecībā.Ceru, ka bukletā iekļautie 
jautājumi liks ikvienam aizdomāties par 
to, kā uzlabot savu drošību ne tikai šodien, 
bet arī nākotnē. Sagatavotā informatīvā 
materiāla galvenais uzdevums ir sniegt Jums 
pamatzināšanas par to, kā iespējams uzlabot 
savu gatavību krīzei. Proti, ja esi gatavs 
parūpēties par sevi  un  saviem  tuviniekiem,  
tas  ievērojami  atvieglo  atbildīgo  valsts  
dienestu  darbību  krīzes bīstamākajā 
periodā, vienlaikus nodrošinot atbalstu tur, 
kur tas visvairāk nepieciešams. Sākt rūpēties 
par sevi brīdī, kad krīze jau ir sākusies, var 
būt par vēlu un raisīt nepamatotu paniku. 
          Tāpat,   lai   stiprinātu   mūsu   kopīgo  
drošību,  iesaku  ikvienam  meklēt  papildu  
informāciju aizsardzības nozares ziņu 
portālā “Sargs.lv”, kur pieejama uzticama, 
pārbaudīta, aktuāla informācija un plašs 
materiālu klāsts, kas palīdzēs sagatavoties 
un pārvarēt krīzes, kā arī sniegs noderīgus 
padomus ikdienā. 
    Savukārt, apzinoties elektroniskā formāta 
iespējas, lūdzu, iepazīstiniet ar bukleta 
elektronisko versiju  arī  Jūsu  tuviniekus,  
vecākā  gadagājuma  Latvijas  iedzīvotājus,  
kuri  ikdienā  neizmanto elektroniskos 
pakalpojumus.Nobeigumā vēlreiz vēlos 
aicināt ikvienu izturēties atbildīgi pret savu 
drošību. Izmantojiet šo pamācību, lai apgūtu, 
kā ātri un viegli ir sagatavoties dažādām 
krīzēm, kā izveidot Jūsu krīzes rīcības plānu, 
kā arī sagatavot ārkārtas gadījumu somu. Šie 
pirmie soļi ļaus Jums jau tagad būt modriem, 
lai negaidītas krīzes nepārsteigtu mūs 
nesagatavotus, bet emocionāli apbruņotu un 
neļautu krist liekā panikā.

Vēstule no Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika:

Ziņu portālā www.sargs.lv ir izveidota atsevišķa sadaļa: 72 stundas. Tajā atradīsies visi 
aktuālie informatīvie materiāli par sabiedrības rīcību krīzes gadījumā. Aizsardzības 
ministrijas izveidotajā saitē ir atrodamas bukleta versijas latviešu, krievu un angļu 
valodās.
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Augsti mācību sasniegumi 
Rugāju novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs 
2019./2020. mācību gadā

Nr. 
p.
k.

Skolēna vārds, 
uzvārds

Klase Skolēnu skaits ar 
vidējo zināšanu vērtējumu

Skolēnu 
skaits
kopā

7 balles 8 balles 9 balles 
Rugāju novada Eglaines pamatskola (RNEP)

1. Tīna Leone 4. klase *
2. Kristaps Stablenieks 4. klase *
3. Līga Tūmiņa 4. klase *
4. Sanija Kupča 5. klase *
5. Samanta Šapale 5. klase *
6. Gabriels Brezinskis 6. klase *
7. Madara Dokāne 6. klase *
8. Matīss Leons 6. klase *
9. Nikita Maksimovic 6. klase *

Kopā RNEP 4. – 6. klase 7 2 0 9
10. Meldra Dārzniece 7. klase *
11. Dace Grāvīte 7. klase *
12. Daira Ikstena 7. klase *
13. Viktorija Burka 9. klase *
14. Dana Petuka 9. klase *

Kopā RNEP 7. – 9. klase 2 3 0 5
Kopā RNEP 4. – 9. klase 9 5 0 14

Rugāju novada vidusskola (RNV)
1. Tomass Andersons 4. klase *
2. Anda Cepurniece 4. klase *
3. Dinija Čemme 4. klase *
4. Gunita Kukurāne 4. klase *
5. Ilgvars Rizens 4. klase *
6. Raitis Sīlis 4. klase *
7. Margita Trepša 4. klase *
8. Marika Zujeva 4. klase *
9. Ralfs Aleksandrovs 5. klase *
10. Henriete Brūvere 5. klase *
11. Normunds Dārznieks 5. klase *
12. Marta Kočāne 5. klase *
13. Eduards Krilovs 5. klase *
14. Beāte Ančāne 6. klase *
15. Patrīcija Apšeniece 6. klase *
16. Elizabete Brezinska 6. klase *
17. Laura Dārzniece 6. klase *
18. Aleksis Galkins 6. klase *
19. Gerda Sietniece 6. klase *
20. Samanta Sproģe 6. klase *

Kopā RNV 4. – 6. klase 15 4 1 20
21. Kitija Apsīte 7. klase *
22. Guntis Duļevskis 7. klase *
23. Undīne Čemme 7. klase *
24. Linda Garā 7. klase *
25. Renāte Kikuste 

Nagla
7. klase *

26. Marta Felicita 
Sņegova

7. klase *

27. Jana Būdniece 8. klase *

Biruta Berkolde
Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja

28. Lauma Dreimane 8. klase *
29. Elvita Rizena 8. klase *
30. Sintija Vīksniņa 8. klase *
31. Elīza Boroduška 9. klase *
32. Diāna Dārzniece 9. klase *
33. Endija Garā 9. klase *
34. Līva Garbacka 9. klase *

Kopā RNV 7. – 9. klase 11 2 1 14
35. Lauma Seņka 10. klase *
36. Dita Stivriņa 10. klase *
37. Elgars Adelčs 11. klase *
38. Madara Ieviņa 11. klase *
39. Kadrija Kočāne 11. klase *
40. Elīza Ločmele 11. klase *
41. Dmitrijs Daņilovs 12. klase *
42. Rēzija Puško 12. klase *
43. Dārta Stivriņa 12. klase *
44. Vairis Štāls 12. klase *
45. Amanda Tāraude 12. klase *

Kopā RNV 10. – 12. klase 7 4 0 11
Kopā RNV 4. – 12. klase 33 10 2 45

KOPĀ skolās 42 14 2 59

Rugāju novada pašvaldības  
vispārizglītojošo skolu 
skolēnu augsti sasniegumi 
mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un 
sacensībās 
Skolēna vārds, 
uzvārds

Sasniegumi

Rugāju novada Eglaines pamatskola
Dita Dokāne Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss – 3. vieta
Amanda Zuša Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss – 1. vieta 

Starpnovadu matemātikas 2. klašu konkurss “Rēķini 
galvā!” – Atzinība

Viktorija Stableniece Novada 3. klašu latviešu valodas olimpiāde – 3. 
vieta

Adīna Vilciņa Novada 3. klašu latviešu valodas olimpiāde – 3. 
vieta

Dita Petuka Novada 3. klašu latviešu valodas olimpiāde – 2. 
vieta

Tīna Leone Starpnovadu dabaszinību konkurss ”Plāno! Pēti! 
Secini!” – 1. vieta

Sanija Kupča Starpnovadu tautasdziesmu maratons un Erudītu 
konkurss “Latvija” - Atzinība

Samanta Šapale Starpnovadu mājturības olimpiāde – Atzinība
Gints Zizlāns Starpnovadu dabaszinību konkurss ”Plāno! Pēti! 

Secini!” – 1. vieta
Ralfs Leons Starpnovadu dabaszinību konkurss ”Plāno! Pēti! 

Secini!” – 1. vieta
Matīss Leons Starpnovadu dabaszinību konkurss ”Plāno! Pēti! 

Secini!” – 1. vieta
Madara Dokāne Starpnovadu dabaszinību konkurss ”Plāno! Pēti! 

Secini!” – 1. vieta 
Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss – 1. vieta 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 
3. vieta
Vieglatlētika, 4-cīņa – 3. vieta

Dana Petuka Starpnovadu krievu valodas olimpiāde – 2. vieta
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Kārlis Žagars Dabaszinību konkurss – 3. vieta 
A. Slišāna radošo darbu konkurss – Atzinība

Lauma Žagare Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde – 3. vieta
Dabaszinību konkurss – 1. vieta
Tautasdziesmu konkurss – 1. vieta
Robežsargu konkurss – 1. vieta

Marija Štāle Dabaszinību konkurss – Atzinība
Arvita Lonska Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde – Atzinība

Matemātikas konkurss “Rēķini galvā!” – 1. vieta
Matīss Apšenieks Matemātikas konkurss “Rēķini galvā!” – Atzinība
Rinards Kalnējs Matemātikas konkurss “Rēķini galvā!” – 3. vieta

Skatuves runas konkurss – 3. vieta
Estere Kapteine Starpnovadu tautas dziesmu maratons - Atzinība
Gunita Duļevska Rugāju novada 3.klašu latviešu valodas olimpiāde – 3. 

vieta
Markuss Garais Rugāju novada 3.klašu latviešu valodas olimpiāde – 2. 

vieta
Roberts Melnis Reģionālais radošo darbu konkurss “Robežsardzei 100” 

- Atzinība
Sabīne 
Iskenderova

Reģionālais radošo darbu konkurss “Paliec mājās” – 1. 
vieta

Sintija 
Cepurniece

Rugāju novada 3.klašu latviešu valodas olimpiāde – 1. 
vieta; Latgale open START8 – 1. vieta; Latgale open SE 
– 3. vieta; Latgale open S11 – 2. vieta
Grāmatu svētki – 2. vieta

Viktorija Daukste Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība
Anda Cepurniece Rugāju novada 4.klašu matemātikas olimpiāde – 2. vieta
Andris Anckins Starpnovadu skatuves runas konkurss – 1. vieta
Ilgvars Rizens Latgale open START8RUN – 1. vieta
Kārlis Anckins Latgale open START8RUN – 2. vieta
Marika Zujeva Starpnovadu skatuves runas konkurss – 3. vieta
Renārs Kaļva Rugāju novada 4.klašu matemātikas olimpiāde – 1. vieta
Tomass 
Andersons

Rugāju novada 4.klašu matemātikas olimpiāde – 3. vieta
Latgale open V11 – 2. vieta
Grāmatu svētki – 1. vieta

Daniels Plešs Latgale open open – 3. vieta
Marta Kočāne Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 1. 

vieta
Skatuves runas konkurss – 3. vieta

Normunds 
Dārznieks

Latgale open V13 – 3. vieta; Latgale open V11RUN – 3. 
vieta

Dairis Stivriņš Latgale open V13RUN – 2. vieta; Latgale open V13 – 2. 
vieta; Grāmatu svētki – 1. vieta

Matīss Melbergs Starpnovadu matemātikas olimpiāde – Atzinība
Patrīcija 
Apšeniece

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība

Eduards Dārziņš Latgale open V13RUN – 3. vieta, Grāmatu svētki – 1. 
vieta

Guntis Duļevskis Atklātais konkurss angļu valodā 7. klasēm – Atzinība
Programmēšanas konkurss “Double Faced Eals” klips - 
Atzinība

Linda Garā Vieglatlētika, 4-cīņa – 1. vieta
Marika Garbacka Starpnovadu mūzikas olimpiāde – 1. vieta
Marta Felicita 
Sņegova

Latgale open S15RUN – 3. vieta
Grāmatu svēki – 3. vieta

Dāvis Učelnieks Vieglatlētika, 1500 m – 1. vieta
Elvita Rizena Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 1. vieta

Vieglatlētika, 100 m – 3. vieta
Jana Būdniece Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 2. vieta
Osvalds Tūmiņš Starpnovadu skatuves runas konkurss – 1. vieta, reģionā 

– 1. vieta
Sintija Vīksniņa Vieglatlētika, 100 m – 1. vieta
Daniela Sīmane Starpnovadu krievu valodas olimpiāde – Atzinība

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde – 1. vieta
Gerda Sietniece Starpnovadu skatuves runas konkurss - 3. pakāpe

Diāna Dārzniece Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 1. vieta
Starpnovadu bioloģijas olimpiāde – 1. vieta
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde – Atzinība
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde – Atzinība
A.Slišāna radošo darbu konkurss – 2. vieta
Starpnovadu vēstures olimpiāde – 2. vieta

Elīza Boroduška A.Slišāna radošo darbu konkurss - Atzinība
Endija Garā Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 1. vieta
Kamilla Andersone Latgale open S15RUN – 2. vieta
Meldra Nazarova Nakts orientēšanās (Žīguri) – 3. vieta
Gabriēla Laila 
Aleksejeva

A. Slišāna radošo darbu konkurss – 2. vieta
Skatuves runas konkurss – 3. vieta

Sabīne Novakšanova Skatuves runas konkurss – 3. vieta
Nakts orientēšanās (Žīguri) – 2. vieta

Samanta Kukurāne Nakts orientēšanās (Žīguri) – 1. vieta
Viktorija Pasikova Vislatvijas R.Mūka jaunrades darbu konkurss - 

Atzinība
Elgars Adelčs Vieglatlētika, 100 m – 1. vieta

Vieglatlētika, t/l. – 2. vieta
Kadrija Kočāne Vieglatlētika, t/l. – 1. vieta
Aivita Žogota Starpnovadu angļu valodas olimpiāde – 2. vieta
Amanda Tāraude Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 1. vieta

VBTAI – “Dzīve manā telefonā” – 1. vieta
Arnita Garā Starpnovadu mūzikas olimpiāde – 1. vieta

Vieglatlētika, 400 m – 1. vieta
Vieglatlētika, 100 m – 3. vieta

Dārta Stivriņa Starpnovadu bioloģijas olimpiāde – 2. vieta
Starpnovadu ķīmijas olimpiāde - Atzinība
A.Slišāna radošo darbu konkurss – 3. vieta
Latgale open SH – 2. vieta
Grāmatu svētki – 1. vieta

Dmitrijs Daņilovs Starpnovadu krievu valodas olimpiāde – 3. vieta
Starpnovadu ģeogrāfi jas olimpiāde - Atzinība

Rēzija Puško Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde – 2. vieta
Latviešu valodas aģentūras reģionālais konkurss – 
Atzinība
Starpnovadu skatuves runas konkurss – 1. vieta, 
reģionā – 2. vieta
A.Slišāna radošo darbu konkurss – 1. vieta

Vairis Štāls Starpnovadu ekonomikas olimpiāde – 3. vieta
Vieglatlētika, 1500 m – 1. vieta

Ausma Cepurniece Latvia open START8 – 3. vieta

 
Rugāju sporta centrs

Dārta Stivriņa Eiropas atklātais jauniešu čempionāts U-16/U-18 
grupā  svarbumbu celšanā (28.06. - 01.07.2019., 
Francija) – 2. vieta;  Baltijas kauss svarbumbu 
celšanā (07.09.2019, Lietuva) – 1. vieta; Latvijas 
kausa 3. posms svarbumbu celšanā (19.10.2019) – 1. 
vieta; Starptautiskais turnīrs „Jāņa Āboliņa kauss” 
svarbumbu sportā (07.12.2019) – 2. vieta
Latvijas čempionāts svarbumbu sportā junioriem un 
pieaugušajiem (14.12.2019) – 1. vieta; Latvijas kausa 
1. posms svarbumbu celšanā (22.02.2020) – 1. vieta

Dita Stivriņa Eiropas atklātais jauniešu čempionāts U-16/U-18 
grupā svarbumbu celšanā (28.06. - 01.07.2019., 
Francija) – 3. vieta
Baltijas kauss svarbumbu celšanā (07.09.2019, 
Lietuva) – 1. vieta
Starptautiskais turnīrs „Jāņa Āboliņa kauss” 
svarbumbu sportā (07.12.2019) – 1. vieta
Latvijas kausa 3. posms svarbumbu celšanā 
(19.10.2019) – 1. vieta
Latvijas čempionāts svarbumbu sportā junioriem un 
pieaugušajiem (14.12.2019) – 1. vieta
Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā 
(22.02.2020) – 1. vieta

Valters Šmagris Latvijas kausa 3. posms svarbumbu celšanā 
(19.10.2019) – 1. vieta
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Atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” rezultāti (2020. gada 
pavasaris)
Ieva Sīle
Rugāju novada pašvaldības jaunatnes iniciatīvas projektu koordinatore

Rugāju novada dome šī gada 1. martā 
aicināja Jaunatnes organizācijas; 
Biedrības vai nodibinājumus, kas 
veic darbu ar jaunatni; Jauniešu 
iniciatīvu grupas sadarbībā ar 
reģistrētu jaunatnes organizāciju vai 
biedrību un nodibinājumu, kas veic 
darbu ar jaunatni līdz 31. martam 
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu 
pieteikumus, Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. 
       Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu 
projekta “PuMPuRS” noteiktos mērķus:
1. palielināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē; 
2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību 
vietai.
   Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo 
skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam.
       Vienam projektam pieejamais 
fi nansējuma apmērs no projekta 
“PuMPuRS” budžeta līdzekļiem
ir 4600.00 EUR. 
      Noslēdzoties konkursam mūsu 
pašvaldībā, projektu pieteikumus iesniedza 
divas biedrības, kā rezultātā pašvaldībā 
izveidotā projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 
tos izvērtēja un apstiprināja. 
Abu projekta mērķa grupa ir Rugāju 
novada vidusskolas 5. – 12. klašu skolēni 
un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
5. – 9. klašu skolēni. Rugāju novadā šos 
projektu īstenos: 
• Biedrība “PRO.ini” ar projektu 

“Vilinošais izaicinājums Rugāju 
jauniešiem!”, īstenošanas laiks no 
2020. gada 6. jūnija līdz 2021. gada 
31. jūlijam.

Projekta mērķis: Iesaistīt Rugāju 
jauniešus aizrautīgās aktivitātēs, attīstot 

prasmes un īpašības – spēju izvērtēt pareizo 
variantu dažādās situācijās, patstāvīgi 
pieņemt lēmumu, neapjukt nestandarta 
situācijās, ātri 
 reaģēt uz apkārtējām pārmaiņām un tām  
pielāgoties, pārbaudīt  savu izturību un 
veiklību, veidot  harmonisku personību 
attīstot gan fi ziskās, gan prāta spējas, 
veicinot dažādu paaudžu pārstāvju 
sadarbību. Orientēšanās process nedaudz 
atgādina apslēptās mantas meklētāja 
sajūtas, jo katru reizi jaunietis ir nezināmā 
apvidū, kas attīsta arī matemātisko 
domāšanu. Projekta pasākumos kopumā 
plānots iesaistīt vismaz 70 jauniešus. 
         Tā ir iespēja jauniešiem lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku, kā arī mācīties sadarboties 
komandā, kas veicina disciplīnas 
uzlabošanos. Orientēšanās pasākumi 
veicina jauniešu vispusīgo fi zisko attīstību, 
jo nodarbību saturs ir daudzveidīgs – 
vingrošana, skriešana, sporta spēles un 
rotaļas, iesaistot visnoslēgtākos jauniešus 
disciplinētā komandas darbā. Sportam 
ir spēks iedvesmot gan komandas, gan 
atsevišķus cilvēkus un radīt gandarījumu 
par sasniegto, ko var nedēļu no nedēļas un 
gadu no gada attīstīt tālāk.
• Biedrība “VISION”, ar projektu 

“ESI REĀLS!”, īstenošanas laiks no 
2020. gada 15. septembra līdz 2021. 
gada 15. jūnijam.

Projekta mērķis: organizējot neformālās 
izglītības pasākumu kopumu, izmantojot 
neformālās izglītības metodes, projekta 
laikā plānoti pasākumi, iesaistot vismaz 
60 skolēnus. Pasākumi būs daudzveidīgi: 
plānošana, labiekārtošana, neformālās 
mācīšanās ekspedīcija, radoša nodarbe, 
atklāta meistarklase, meistardarbnīcas, 
izzinoša ekskursija, koncerta/teātra 
apmeklējums. Apmeklējot šos pasākumus, 
skolēni varēs izdarīt paši savus secinājumus, 
nevis kā ir jābūt. Būsim reāli savā vietā, 
savā laikā! Projekts atstās ilgtermiņa 
ietekmi uz jauniešu personības izaugsmi. 
Tas virza uz projekta mērķu sasniegšanu, 
uz mācību motivācijas palielināšanu, spēju 
apzināties sevi un savu vietu pasaulē, spēju 
realizēt sevi. Mācoties būt kopā ar citiem, 
sadarboties, iegūt dažādas prasmes un 
iemaņas, mācīties apgūt, analizēt, spēt to 
visu izmantot reālajā dzīvē.

Valters Šmagris Starptautiskais turnīrs „Jāņa Āboliņa 
kauss” svarbumbu sportā (07.12.2019) 
– 1. vieta
Latvijas čempionāts svarbumbu 
sportā junioriem un pieaugušajiem 
(14.12.2019) – 1. vieta
Latvijas kausa 1. posms svarbumbu 
celšanā (22.02.2020) – 1. vieta

Daniels Romanovskis Latvijas kausa 3. posms svarbumbu 
celšanā (19.10.2019) – 1. vieta
Starptautiskais turnīrs „Jāņa Āboliņa 
kauss” svarbumbu sportā (07.12.2019) 
– 1. vieta
Latvijas kausa 1. posms svarbumbu 
celšanā (22.02.2020) – 1. vieta

Jānis Pērkons Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 
skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 
(pildbumbas mešanā) telpās U-10 un 
U-12 grupās (06.03.2020.) – 1. vieta

Evelīna Briede Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta 
skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 
(200m skrējienā) telpās U-10 un U-12 
grupās (06.03.2020.) – 3. vieta

Marta Kočāne Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 1. posms (05.06.2019.) 
– trīssoļlēkšanā no vietas –1. vieta, 
bumbiņas mešanā – 2. vieta
Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 2. posms (bumbiņas 
mešanā) (18.06.2019.) – 2. vieta
Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 3. posms (bumbiņas 
mešanā) (23.07.2019.) – 3. vieta

Tomass Andersons Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 1. posms (800 m 
skrējienā) (05.06.2019.) – 2. vieta

Madara Dokāne Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 2. posms (lodes grūšanā) 
(18.06.2019.) – 3. vieta

Linda Garā Starpnovadu sporta skolu spēļu 
vieglatlētikā 3. posms (150 m 
skrējienā) (23.07.2019.) – 3. vieta

Ralfs Aleksandrovs Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Ralfs Rakstiņš Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Aleksis Galkins Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Renāts Kononovs Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Raitis Kontovs Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Nikita Maksimovic Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Kaspars Steļmačonoks Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Kristers Auziņš Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Raivis Vīksniņš Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Matiss Rakstiņš Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Mareks Žeikars Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Matīss Kapteinis Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Dairis Stivriņš Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Markuss Aleksandrovs Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Gatis Kononovs Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Kristaps Stablenieks Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Rinalds Dobrovoļskis Sasniegumu vērtējuma 2. līmenis
Mārcis Lubāns Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Adrians Lonskis Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Ilgvars Rizens Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Raitis Sīlis Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Mareks Galkins Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Kārlis Anckins Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
Andris Anckins Sasniegumu vērtējuma 3. līmenis
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Rugāju ciemam šogad aprit 90 gadi
Atskatoties uz Rugāju ciema vēsturi, piedāvājam aplūkot fotogrāfi jas no 
rugājietes, pedagoģes un literātes Margaritas Stradiņas arhīva. M. Stradiņa 
1968. gadā iemūžinājusi fotogrāfi jās Rugāju ciemu, kā arī pierakstījusi klāt 
komentārus par tā brīža situāciju pie katras no ēkām. 

Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Rugāju ciemā dibināta aptieka. “Pēc Padomju varas dibināšanas, 1940. 
gadā, aptiekā strādā kolektīvs no Balviem. Ilgus gadus par aptiekas 
pārvaldnieci strādā Foigele un divas laborantes. Aptiekā zāles var iegādāties 
vienmēr laikā un kvalitāte ir augsta. Ambulances un slimnīcas pasūtījumus 
šeit izpilda laboratorijā.”

P/S “Rugāji” degvielu bāze. “Jau par degvielu mēs sen rūpes nezinām,” 
saka traktoristi. No kalna virzoties uz darbnīcu pusi, paveras darbnīcu 
panorāma ar saulē mirdzošām daudzām cisternām. Šeit ieiet aizliegts. Pie 
vārtiem brīdinājums – Ugunsnedrošs! Uzmanīgi ar uguni!” 

Rugāju ciema ambulance. “Ambulancē ir ārsta kabinets, divas procedūru 
istabas un zobārstniecības kabinets. Rugāju ambulancē strādā ārste, 
feldšere, medmāsa un divas sanitāres. Līdz 1940. gadam Rugājos bija tikai  
viens ārsts.” 

“Gastronomijas veikalā rugājieši var iegādāties konservētos izstrādājumus, 
bet par citām precēm rugājieši ir apmierināti tādēļ, ka te var iegādāties 
svaigas jūras un upju zivis, svaigu un žāvētu gaļu un citus Balvu gaļas 
kombināta izstrādājumus. Veikalā iekārtota saldējamā ierīce.”

“Rugāju vidusskolas meiteņu internāts. Kādreiz pirms kara šeit bijusi 
neliela tirgotava, kur tirgoti zirgu pajūgu piederumi. Internātā ir divas 
telpas, kur novietotas gultiņas un iekārtoti, apstākļiem atļaujoši, citi 
piederumi saviem 50 iemītniekiem.”

Jaunā ēdnīca un veikals Rugājos. “Ciema padomes teritorijā ir 8 veikali. 
Jaunā ēdnīca un veikali sākti būvēt 1961. gadā un nodoti ekspluatācijā 
1963. gadā. Ēdnīcā ir 40 vietas. Preču apgrozījums biedrībā gadā ir 2 
miljoni 900 tūkstoši rubļu.”
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Jaunie Rugāji
Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

 Kad risinās lieli notikumi 
un pārmaiņas pasaulē un valstī, 
izmaiņas nonāk arī līdz katram 
ciemam, ciematiņam, lauku 
sētai. Tā arī Rugājos, sagrūstot 
Padomju Savienībai un Latvijai 
atkal atgūstot savu neatkarību, 
dažu gadu laikā notika ļoti straujas 
izmaiņas. Rugājiem pienāca strauju 
pārmaiņu laiks. 
     Pēc ļoti intensīvās apbūves 
1980. gados, kad tika uzceltas 
vairākas sabiedriskās ēkas un veikta 
ļoti ievērojama dzīvojamo māju 
celtniecība, straujā apbūve pieklusa. 
90. gados ikviens steidza atgūt no  
senčiem mantoto zemi un mežu, 
iekopt savu viensētu.  Likvidējās 
kolhozi un sovhozi. No Rugāju un 
tuvākās apkārtnes ainavas izzuda 
padomju laiku ēkas: graudu kalte, 
tuvumā esošās lielfermas „Bams” un 
„Ezermala”, mehāniskās darbnīcas. 
Šie objekti tika nojaukti, atstāti 
pamestībā vai arī pārveidoti uz citu 
darbības jomu. 
   30 neatkarīgās Latvijas gados 
Rugāji turpina nemitīgi mainīties. 
Dzīvojamās mājas pa šiem gadiem ir 
uzcēluši tikai daži privātie īpašnieki, 
toties sabiedriskās ēkas un objekti 
tiek celti, un ik pēc laiciņa tie maina 
Rugājus. 

 90. gados Rugāju centrā, 
Kurmenes ielā, tika uzcelts veikals 
„Linda” atjaunota un iesvētīta estrāde 
parkā, ierīkots skvērs uz bijušā 
dzelzceļa. 2000. gados Rugājos uzcelta 
degvielas uzpildes stacija, Sporta 
nams, pie Rugājiem Latgales krīzes 
centrs „Rasas Pērles”. Skvērā uzlikts 
piemiņas akmens genocīdā cietušajiem 
Rugāju apkārtnes iedzīvotājiem, parkā 
– novadniekam Tālim Matīsam, pie 
vidusskolas – piemineklis Rugāju 
apkārtnes  nacionālajiem  partizāniem.
Pēc 2010. gada uzcelts jauns korpuss 
Rugāju Sociālajam centram, aiz novada 
vidusskolas un Sporta nama uzcelts 
sporta stadions, renovēta vidusskola, 
internāta ēka un ēdnīca, izveidots 
Jauniešu centrs, uzcelts skeitparks, uz 
vidusskolas sienas izveidota freska ar 
vēsturiskiem motīviem, kas tagad ir 
viens no Rugāju tūrisma objektiem. 
Ierīkots tirgus laukums, otrreiz 
atjaunota estrāde, šogad uzlikta jauna 
grīda. Pagājušajā gadā cauri Rugājiem 
ierīkots apgaismojums un atjaunots 
trotuārs. Latvijas simtgadi atzīmējot, 
aiz vecā parka iestādīti 100 ozoli. 
Rugājos uzcelta brīnišķīga celtne 
- jauna katoļu baznīca. Un tā katru 
gadu Rugājos kaut kas mainās: kādas 
vecas, nokalpojušas ēkas vietā tiek 
celts vai ierīkots kas jauns, vietām tiek 
nozāģēti vecie koki un vietā iestādīti 
jauni, moderni, krāsaini stādījumi. 
Kādam savu reizi arī dažas pārmaiņas 
ne visai patīk, bet arī Rugāji, tāpat kā 
visa pasaule, mainās un iet laikam 
līdzi, tomēr cenšoties saglabāt savas 
pamatvērtības. 

Degvielas uzpildes stacija 2002. gadā. 

Sporta nama celtniecība. 

Rugāju skvēra ierīkošana 1998. gadā

Autobusu pietura ap 2000. gadu. 

Veikals “Linda” ap 1998. gadu. 

Jaunie Rugāji. 
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“Saulgriežu laikā kopā ar draudzenēm esam piedalījušās īpašā fotosesijā, 
baudot šo īpašo un košo laiku,” pastāstīja I. Kazeļnika. 

Fotogrāfi jā 
redzams 
Kārlis 
Rakstiņš un 
arī viņam,  
kā jau 
katru gadu, 
ir svarīgi
nopīt 
vainagu, 
uzlikt to 
galvā un 
protams 
iepozēt 
fotogrāfam, 
kā ne kā, 
kristītais 
vārds ir 
Jānis. 

“Visa ģimene esam 
svinējuši īsteni 
Blaumaniskus 
Līgo, braukuši 
tālu ceļu, lai 
noskatītos 
brīvdabas 
teātra izrādi 
“Skroderdienas 
Silmačos” un 
kopā izdzīvotu 
visas jautrās 
izdarības - alus 
krūzes zagšananu 
un krāsns 
spridzināšanu, 
lai sagaidītu 
laimīgās beigas ar 
apdziedāšanos,” 
atceras I. 
Kazeļnika.

Kopīgs ugunskurs un līgo svinēšana ar dziesmām un dejām pie ugunskura 
(23.06.2015.). 
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