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Iesvētītas 
ērģeles un 
atzīmēta 
svētā Asīzes 
Franciska 
stigmātu 
diena 
Augustovas 
dievnamā

20. septembra saulainajā svētdienā, 
Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā, ikviens tika aicināts 
piedalīties svētā Asīzes Franciska 
stigmātu dienā - draudzes svētkos.
              Svētku  dienā tika iesvētītas 
projekta “Ērģeļu skaņas no pagātnes 
tagadnē un nākotnē” ietvaros iegādātās 
digitālās ērģeles. Koncertu sniedza 
Balvu mūzikas skolas pedagogi un 
audzēkņi, ļaujot ieklausīties ērģeļu 
brīnišķīgajā skanējumā. Jau iepriekš 
tika vēstīts,  ka, iegādājoties ērģeles, 

varēs ne tikai padarīt emocionāli 
saturīgākus  regulāri notiekošos 
dievkalpojumus, bet arī būs iespēja 
organizēt ērģeļu un profesionālu 
mākslinieku koncertus. Realizētā 
projekta rezultātā ieguvēji ir novada 
cilvēki un ciemiņi no citiem novadiem, 
kuri ir iecienījuši Augustovas 
dievnamu.
      Šajā svētku dienā īpašs notikums 
bija arī draudzes prāvestam Oļģertam 
Misjūnam, kuram apritēja 15 gadi  
priesterībā. Draudze, suminot prāvestu 

ar ziediem, vēlēja veselību un tik pat 
skaistu ceļa turpinājumu, kalpojot 
Dievam. Viens no skaistākajiem svētku 
dienas brīžiem bija došanās procesijā, 
savukārt, noslēdzoties svētajai Misei, 
kuru prāvests O. Misjūns uzticēja 
koncelebrēt priesterim Filipam 
Davidovičam no Baltinavas, visi tika 
aicināti uz mielastu baznīcas dārzā.
        Valdot jaukai atmosfērai un izskanot 
paldies vārdiem visiem, kuri ar savu 
iesaistīšanos palīdzējuši baznīcas 
darbos, kā arī projekta realizācijā, tika 

arī pavēstīts, ka drīzumā tiks uzstādīts 
atjaunotais krusts baznīcas dārzā, kā 
arī tiek plānots nomainīt dievnama 
logus, kuri nu jau ir kritiskā stāvoklī. 
Tāpat baznīcas draudze pauda prieku 
par to, ka jaunās ērģeles nu ieguvušas 
savu “saimnieci” jeb prasmīgas un 
muzikālas rokas, kuras turpmāk 
spēlēs ērģeles, un garīgo dziesmu 
ansambļa “Sonāte” dziedāto dziesmu 
skanējumam piešķirs īpašu skaņu, 
ievēlot par baznīcas ērģelnieci Aiju 
Ikstenu.

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Cienījamie Rugāju novada pedagogi! 
Paldies par enerģiju, dzīvesprieku, sapratni, iedvesmu un neatsveramo ieguldījumu, ik dienu esot klāt un 

palīdzot sasniegt jaunu zināšanu virstones mūsu skolēniem! 

Sveicu Skolotāju dienā!
- Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine -

Procesijas dalībnieki kopā ar prāvestu O. Misjūnu, priesteri F.Davidoviču, Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju Sandru Kapteini un baznīcas valdes priekšsēdētāju Guntu Grigāni.
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Rugāju novada domes 
2020. gada 25. augusta 
ārkārtas sēdē pieņemtie 
lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 25.augustā notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: 
Andris Leons, Iveta Arelkeviča, Kaspars 
Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemts viens 
lēmums.

Par mācību procesa organizēšanu Rugāju novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību 
gadā

Rugāju novada dome ir izvērtējusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātās vadlīnijas klātienes, kombinētām un 
attālinātām mācībām. Rugāju novada dome par 
visatbilstošāko uzskata “A” modeli, kas paredz 
mācības klātienē. Rugāju novada dome nolēma 
noteikt, ka 2020./2021.mācību gadā Rugāju novada 
pašvaldības izglītības iestādēs mācības notiek 
klātienē, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas izstrādāto vadlīniju klātienes, 
kombinētām un attālinātām mācībām “A” modulim.

Rugāju novada domes 
2020. gada 10. septembra 
ārkārtas sēdē pieņemtie 
lēmumi
2020. gada 10. septembrī notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 
Duļevskis, Jānis Ikstens, Andris Leons, Sarmīte 
Pērkone. Sēdē tika pieņemts viens lēmums.

Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas 
Satversmes tiesā 

Tā kā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, 
to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma 
vienības” 12. punkts, ciktāl tas paredz Lazdukalna 
pagasta un Rugāju pagasta iekļaušanu Balvu novadā 
(Balvos), aizskar Rugāju novada pašvaldības 
tiesības un intereses, Rugāju novada dome nolēma: 
1.  Apstiprināt iesniegto pieteikuma Satversmes 
tiesai projektu, ko sagatavojis ZAB “Šķiņķis 
Pētersons” atbilstoši noslēgtajam juridiskās 
palīdzības līgumam.
2. Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, 
to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma 
vienības” 12. punkta, ciktāl tas paredz Lazdukalna 
pagasta un Rugāju pagasta iekļaušanu Balvu 
novadā (Balvos), neatbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 1. pantam un 101. pantam un Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai daļai, 4. 
panta sestajai daļai un 5. pantam.
3. Lūgt Satversmes tiesu atzīt Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri 

un teritoriālā iedalījuma vienības” 12. punktu, ciktāl 
tas paredz Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta 
iekļaušanu Balvu novadā (Balvos), par neatbilstošu 
Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. 
pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta 
trešajai daļai, 4. panta sestajai daļai un 5. pantam un 
spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini 
parakstīt pieteikumu un organizēt pieteikuma 
iesniegšanu Satversmes tiesā. 

Rugāju novada domes 
2020. gada 17. septembra 
sēdē pieņemtie lēmumi
2020. gada 17.septembrī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Andris 
Leons, Maruta Paidere. Sēdē tika pieņemts 
divdesmit viens lēmums.

Par pašvaldības zemes vienības daļas nomu
 
Rugāju novada dome izskatīja S. T. iesniegumu 
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740040080 – 1,0 ha platībā. 
Rugāju novada dome nolēma slēgt zemes nomas 
līgumu ar S.T. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740040080 – 1,0 ha platībā (kopplatība 4,3199 
ha), iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR 
(bez PVN) par 1 ha gadā. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja V. T. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Aizupes” sadalīšanu. 
Rugāju novada dome nolēma: 
1.1. no nekustamā īpašuma “Aizupes” ar kadastra Nr. 
38740120086 – 14,50 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740120086 – 
0,70 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirot nosaukumu “Aizupes 1”;
1.2. no nekustamā īpašuma “Aizupes” ar kadastra Nr. 
38740120086 – 14,50 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740120087 – 
1,50 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirot nosaukumu “Aizupes 2”;
1.3. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120088 – 12,30 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

2. Rugāju novada dome izskatīja J. K. iesniegumu 
par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” sadalīšanu. 
Rugāju novada dome nolēma:
2.1. no nekustamā īpašuma “Birztaliņas”, ar kadastra 
Nr. 38560030064, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640080354 – 8,90 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Birztaliņas mežs”;
2.2. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080354 – 8,90 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

3. Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka ir nepieciešams 
sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu ar 

kadastra numuru 3874 017 0063. Rugāju novada 
dome nolēma:
3.1. no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
38740170063 atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740040283 – 4,06 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Ceļš Sita-Stradi 3. posms”;
3.2. no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
38740170063 atdalīt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 38740010042 – 5,92 ha platībā,  
38740010060 – 7,85 ha platībā, 38740040286 – 7,74 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Ceļš Ezernieki-Stradi”;
3.3. no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
38740170063 atdalīt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 38740020041 – 10,66 ha platībā, 
38740010043 – 6,34 ha platībā, 38740090130 – 
0,46 ha platībā, 38740100098 – 1,53 ha platībā, 
38740150154 – 7,53 ha platībā, 38740090126 – 1,74 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Ceļš Mieriņi”.

Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem 
īpašumiem

1. Rugāju novada dome izskatīja V.V. iesniegumu 
par nosaukuma “Rutes” piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 38640080064. Rugāju 
novada dome nolēma piešķirt nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 38640080064, kura 
sastāvā ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640080063 un 38640080064, nosaukumu 
“Rutes”.
2. Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts 
nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740130076 un nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 338640010177. Rugāju novada 
dome nolēma: 
2.1. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740130076, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38740130076, nosaukumu 
“Melisa”;
2.2. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640010177, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640010177, nosaukumu 
“Sniegpārsliņas”.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38640010126 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība neatbilst 
dominējošajai ekonomiskajai darbībai. Rugāju 
novada dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640010126 – 3,53 ha  platībā, no 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

Rugāju novada dome izskatīja I. S. iesniegumu ar 
lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Birzs”, 
kadastra numurs 38740190036, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38740190036 – 20,50 ha 
platībā, divos zemes gabalos ar zemes ierīcības 
projektu. Rugāju novada dome nolēma atļaut 
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740190036 – 
20,50 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
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Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Kozupe 5” ar kadastra numuru 38740120539 – 
2,01 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā;
2. sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Laukkalni” ar kadastra numuru 
38640070243 – 7,52 ha platībā, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā;
3. sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Paeglīši” ar kadastra numuru 38640010191 – 3,53 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” dzēšanu

Rugāju novada dome nolēma dzēst N. M. 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” no 2020. gada 24. augusta līdz 2020. gada 
1.septembrim 108,00 EUR (viens simts astoņi euro 
un 00 centi) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu sadaļas Sociālās aprūpes 
centrs “Rugāji”.

Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 25. augusta 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldībai īpašumā esošā 
nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” ar kadastra 
numuru 3874 001 0033 izsoli. Nekustamā īpašuma 
“Upesmaliņa 2” izsolei pieteikumu iesniedza pieci 
pretendenti. SIA “Euro trade grupa” valdes loceklis 
A. S. nosolīja augstāko cenu – 33 782,65 euro, 
līdz ar ko ieguva tiesības uz nekustamo īpašumu 
“Upesmaliņa 2”. Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” ar 
kadastra numuru 3874 001 0033 izsoles rezultātus, 
kas notika 2020. gada 25. augustā plkst. 11.00.

2. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 27. augusta 
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus 
par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Skadiņi” ar kadastra numuru 3864 
004 0397 izsoli. Nekustamā īpašuma “Skadiņi”  
izsolei pieteikumu iesniedza viens pretendents. 
Nosolot vienu soli, izsoles dalībnieks A. L. 
nosolīja nekustamo īpašumu par cenu 36 138,75 
euro. Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Skadiņi” ar kadastra numuru 
3864 004 0397 izsoles rezultātus, kas notika 2020. 
gada 27. augustā plkst. 10.00.

Par zemes vienību nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 27. augusta 
nomas tiesību izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai 
piederošās zemes vienības daļas ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0375 nomas tiesību izsoli. 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0375 – 8,60 ha platībā, nomas tiesību  izsolē V. B. 
bija vienīgais nomas tiesību pretendents, līdz ar ko, 
nosolīja lielāko nomas maksu - 64,00 euro bez PVN 

par 1 ha, jeb 550,40 euro bez PVN par visu nomas 
zemes gabalu. 
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 
– 8, 60 ha platībā (zemes vienības kopplatība 32, 
3606 ha) nomas tiesību izsoles rezultātus, kas notika 
2020. gada 27. augustā plkst. 11.00.

2. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 27. augusta 
nomas tiesību izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldībai 
piederošās zemes vienības daļas ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0381 nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0381 – 1,83 ha platībā, nomas tiesību  izsolē IK 
“Mārtiņdārzi” īpašnieks M. Š. bija vienīgais nomas 
tiesību pretendents, līdz ar ko, nosolīja lielāko 
nomas maksu - 64,00 euro bez PVN par 1 ha, jeb 
117,12 euro bez PVN par visu nomas zemes gabalu 
ar kopējo platību – 1,83 ha. 
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 – 
1,83 ha platībā (zemes vienības kopplatība 4,20 ha) 
nomas tiesību izsoles rezultātus, kas notika 2020. 
gada 27. augustā plkst. 10.30.

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo 

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. 
septembra līdz 2020. gada 31. decembrim izmaksas 
mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs:
1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – 194.50 
EUR (viens simts deviņdesmit četri euro, 50 centi),
2. Rugāju novada vidusskolā – 109.41 EUR (viens 
simts deviņi euro, 41 cents).

Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli

Nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers” atklātā 
izsole, kurai bija jānotiek 2020. gada 25. augustā, 
atzīstama par nenotikušu, jo nepieteicās neviens 
pretendents. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas 
organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot 
otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles 
sākumcenu ne vairāk kā par 20 %. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. atkārtoti izsolīt nekustamo īpašumu “Cūkusalas 
karjers”, ar kadastra numuru 3874 007 0091 – 16,04 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Cūkusalas 
karjers” izsoles sākumcenu 54 000,00 euro 
(piecdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma “Dūkuris” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 20. augustā nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Dūkuris” ar kadastra 
numuru 3864 007 0196 – 9,58 ha platībā.  Saskaņā ar 
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas lēmumu 
nekustamā īpašuma “Dūkuris” nosacītā cena ir 
19 666,73 euro. Izsoles sākumcena ir vienāda ar 
nosacīto cenu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Dūkuris” ar kadastra numuru 3864 007 0196 – 9,58 
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 007 0196, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dūkuris” izsoles 
sākumcenu – 19 666,73 EUR (deviņpadsmit tūkstoši 

seši simti sešdesmit seši euro un 73 centi). 

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu
 
Rugāju   novada  dome, kā  sadarbības  partneris  
piedalās Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
(SAM) „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām”, trešajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā „Ieguldījumi degradēto 
teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona 
attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju 
pašvaldībās” ar projektu „Uzņēmējdarbības attīstība 
Austrumu pierobežā”. Ņemot vērā, ka projekta 
realizācijai Rugāju novada domei nav pieejami brīvi 
finanšu līdzekļi, tad ir nepieciešams ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu. Rugāju novada dome nolēma lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei atļauju Rugāju novada 
domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 176840,26 
EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši astoņi 
simti četrdesmit euro un 26 centi) apmērā projekta 
„Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 
ietvaros no Valsts kases uz 20 gadiem ar atbilstošā 
termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi. 

Par saistošo noteikumu precizēšanu

2020. gada 20. augustā Rugāju novada dome pieņēma 
saistošos noteikumus Nr. 6/2020 „Par palīdzību 
audžuģimenēm”. Minētie noteikumi tika nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
saskaņošanai. No augstāk minētās ministrijas tika 
saņemts atzinums, kurā norādīts, ka nepieciešams 
precizēt saistošos noteikumus. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 
6/2020 “Par palīdzību audžuģimenēm” precizēto 
redakciju.

Rugāju novada domes 
2020. gada 29. septembra 
ārkārtas sēdē pieņemtie 
lēmumi
2020. gada 29.septembrī notika Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: 
Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris 
Kalnējs, Andris Leons, Sarmīte Pērkone. Sēdē 
tika pieņemts viens lēmums.

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu 
Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītājiem

Rugāju novada dome nolēma noteikt ar 2020. gada 
1. septembri Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
1. Rugāju novada vidusskolas direktorei mēneša 
darba algas likmi –1 168 EUR (viens tūkstotis viens 
simts sešdesmit astoņi euro, 00 centi);
2. Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktorei 
mēneša darba algas likmi –1056 EUR (viens 
tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi);
3. Rugāju sporta centra direktora vietas izpildītājai 
mēneša darba algas likmi –1056 EUR (viens 
tūkstotis piecdesmit seši euro, 00 centi).

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties Rugāju novada mājaslapā www.

rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/
Lēmumi2020
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APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes 
2020. gada 20.augusta lēmumu Nr.179                                                                                                              

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

20.08.2020.                                                                                            Nr.8/2020

Grozījums Rugāju novada domes 2019. gada 18. aprīļa  
saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 

“Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2003. gada noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas

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

       
       Izdarīt Rugāju novada domes 2019.gada 18.aprīļa  saistošajos noteikumos 
Nr.4/2019 “Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā ” šādu 
grozījumu:
         Aizstāt noteikumu 14.4.apakšpunktā  skaitli “10” ar skaitli “25” un skaitli 
“40” ar skaitli “100”. 
   

                       Domes priekšsēdētāja                             S. Kapteine

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020

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

Rugāju novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka 

klientam nepieciešamais pakalpojuma 
apjoms tiek pielāgots atbilstoši katra 
klienta vajadzībām, nodrošinot dzīves 
kvalitātes nepazemināšanos. Grozījumi 
paredz palielināt pakalpojuma apjomu.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pakalpojums aprūpe mājās nodrošina 
kvalitatīvu un pilnvērtīgu pakalpojumu 
sniegšanu un saņemšanu sociāli 
neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, 
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar 
sevi aprūpēt. Grozījumi nepieciešami, 
jo augstāk minētais nav sasniedzams 
saglabājot līdzšinējo pakalpojumu 
sniegšanas apjomu

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi paredz lielāku 
pakalpojuma apjomu, līdz ar to būs 
nepieciešams lielāks finansējums no 
pašvaldības budžeta. Ņemot vērā nelielo 
klientu skaitu, ietekme uz pašvaldības 
budžet ir nenozīmīga.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā neietekmē

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās  
Rugāju novada Sociālais dienests

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas, jo nav nepieciešamas

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 20.augusta lēmumu Nr.178                                                                                                              

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

 
20.08.2020.                                                                                          Nr. 7/2020

Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 8/2013 

“Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 33.panta otro daļu, 35. panta ceturto 

daļu; Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu;Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13., 15.punktu;Latvijas Republikas 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” šādu grozījumu:

Svītrot noteikumu 20. punktu.

               Domes priekšsēdētāja                                         S. Kapteine

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020
Grozījums 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 svītrot 

pabalstu audžuģimenēm, jo plānots 
palīdzību audžuģimenēm atrunāt 
atsevišķos noteikumos

2. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums no pašvaldības 
novirzītajiem līdzekļiem sociāliem 
pabalstiem.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē.

4. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
Sociālais dienests.

5. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 180

PRECIZĒTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 17. septembra lēmumu Nr.209

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

20.08.2020.                                                                                                                                                                                                                               Nr.6/2020

Par palīdzību audžuģimenēm

Izdoti saskaņā ar  Ministru Kabineta 
2018 . gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 

“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka Rugāju novada pašvaldības (turpmāk tekstā- pašvaldība) palīdzības audžuģimenes veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un kurā ar Rugāju novada bāriņtiesas 
lēmumu ir ievietots bērns.
3. Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu par bērna ievietošanu ģimenē.
4. Pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā nodrošina audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam šādus palīdzības veidus:
4.1.ikmēneša pabalsts bērna uzturam;
4.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegāde.

II. PABALSTS BĒRNA UZTURAM
5. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir Ministru Kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā 
kartībā. Pabalsta apmērs, kas paredzēts audžuģimenē ievietota bērna uzturam ir 215 EUR par vienu bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 EUR par 
bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai. 
6. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.
7. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.
8. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja :
8.1. bērns sasniedzis pilngadību;
8.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;
8.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;
8.4. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uztušēšanās izbeigšanu audžuģimenē;
8.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalstu izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas 
saņemšanas no Rugāju novada bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

III. VIENREIZĒJS PABALSTS APĢĒRBA UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI
9. Pamatojoties uz audžuģimenes iesniegumu, pašvaldība slēdz līgumu ar audžuģimeni, piešķirot vienreizēju pabalstu 171 euro apmērā par vienu bērnu.

IV. IKMĒNEŠA PABALSTS APĢĒRBA UN MĪKSTA INVENTĀRA IEGĀDEI
10. Pabalsta apmērs, kas paredzēts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 20 euro par vienu bērnu. Pabalsts tiek izmaksāts reizi 
mēnesī, saskaņā ar noslēgto līgumu, kamēr bērns atrodas audžuģimenē.

IV.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām “45.pantā noteiktajā kartībā.

Domes priekšsēdētāja                                                                                 S. Kapteine

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020

Par  palīdzību audžuģimenēm

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Rugāju novada domes saistošo noteikumu projekts “Par Rugāju 

novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm “(turpmāk – noteikumu 
projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi “78.punktu. Projektā 
ir noteikts pakalpojumu apmērs, pamatojoties uz normatīvo aktu 
aktuālajām redakcijām līdz šim.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts nosaka Rugāju novada domes 
apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un 
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi  paredz finansējumu no pašvaldības budžeta
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
neietekmē

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās  Rugāju novada Sociālais 
dienests

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo nav nepieciešamas
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Rugājos izveido dendroloģisko 
dārzu
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

“Meža dienas” 2020 un Pasaules 
talkas ietvaros, šī gada 18. 
septembrī, Rugājos tika iekārotots 
dendroloģiskais dārzs, kurā 
savu mājvietu atraduši dažādi 
dekoratīvie košumkrūmi un 
koki. Tāpat, labiekārtojot zaļās 
zonas teritoriju Rugāju ciema 
centrā un veidojot dendroloģisko 
dārzu, ir plānots izveidot sajūtu 
taku, kā arī papildināt stādījumu 
klāstu. Sakopta estētiskā vide būs 
lielisks baudījums gan pašiem 
Rugāju novada iedzīvotājiem, gan 
ciemiņiem un garāmbraucējiem, 
kā arī vieta izglītojošo nodarbību 
organizēšanai.

Dārzu iekārto ar projekta atbalstu

    Rugāju novada teritorijā nav 
vēsturisku apbūvju un ēku, kā 
arī vēsturisku parku, kur būtu 
iespēja atpūsties un iepazīt dabas 
daudzveidību, tāpēc Rugāju novada 
pašvaldība, šī gada februāra sākumā 
iesniedza pieteikumu AS “Latvijas 
valsts meži” izsludinātajā projektu 
konkursā, kas sniedza iespēju 
labiekārtot dendroloģisko dārzu. 
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības 
izglītošanu par dabas vērtībām, tās 

daudzveidību un saudzīgu attieksmi. 
Izveidojot dendroloģisko dārzu 
Rugāju ciemā un ietverot dažādas koku 
sugas, ārstniecības augu stādījumus, 
pašvaldība varēs piedāvāt dārzu kā 
vietu āra nodarbību organizēšanai 
un sabiedrības izglītošanai. Tāpat 
tiks veicināta sabiedrības izglītošana 
par dabas un meža resursu lomu un 
izmantošanu.

Dendroloģiskais dārzs kā vieta, kur 
izzināt dabu

        Lai padziļinātu iedzīvotāju izpratni 
par meža apsaimniekošanas dzīves 
ciklu un meža lomu ekonomikas 
attīstībā, projekta ietvaros paredzētas 
pašvaldības organizētas izglītojošas 
nodarbības, kurās tiks iesaistīti meža 
nozares speciālisti:
1) Rugāju novada vidusskolas un 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
1.-4. klašu skolēniem mācību 
pārgājiens dabā „Nāc ārā un mācies 
mežā!”, pieaicinot AS „Latvijas Valsts 
meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža 
apsaimniekošanas plānošanas vadītāju 
Daini Rudzīti, kas sākotnēji izglīto 
par mežā sastopamajiem kokiem un 
augiem, meža lomu cilvēka dzīvē, 
koku nozīmi ainavā un pareizas 

meža apsaimniekošanas principiem, 
nodarbojoties ar mežsaimniecību. Pēc 
tam skolēni, darbojoties komandās, 
nostiprinās iegūtās zināšanas izzinošā 
spēlē;
2) Konkurss Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas un Rugāju novada 
pirmsskolas grupas bērniem ”Mežs un 
tā izmantošana”;
3) Sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts 
meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža 
apsaimniekošanas plānošanas vadītāju 
Daini Rudzīti, tiks noorganizēts 
informatīvs seminārs Rugāju novada 
meža īpašniekiem par mežu izstrādi 
un sabalansētu apsaimniekošanu;
4) Tiks sagatavota statistiskā 
informācija (mežainums, 
nodarbinātība, budžeta ieņēmumi) 
par nozares nozīmību Rugāju novada 

teritorijā un tiks publicēta pašvaldības 
izdevumā „Kurmenīte” un mājas lapā 
internetā www.rugaji.lv .

Iedzīvotājus un ciemiņus priecēs 
neparasti un reti stādījumi

    Korejas baltegle, zvīņainais 
kadiķis “Meyeri”, meijera ceriņš 
“Palibin”, melnā priede “Globusa”, 
alpu zeltlietus, sarkanais ozols, 
klinškalnu ozols, Japānas lapegle, 
baltā apse, Mandžūrijas valrieksts, 
Eiropas segliņš, skarainās hortenzijas, 
Amerikas parūkkoks, spārnotais 
segliņš, kļavas, spirejas, pīlādži un 
kastaņi – šie ir tikai daži no stādījumu 
nosaukumiem, kuri tika iestādīti 
dendroloģiskajā dārzā un priecēs 
ikvienu, kurš dosies to apmeklēt.

Projekta “Meža dienas“ 2020 
ietvaros, Rugājos īsteno 
dažādas aktivitātes 

Pašvaldības mežu īpatsvars kopējā mežu 
platībā ir salīdzinoši neliels, attiecīgi – 

Lazdukalna pagastā 54,52 ha un Rugāju 
pagastā – 99,91 ha. 

Ar mežu, mežsaimniecību un meža 
produktiem ir saistīts katrs iedzīvotājs. Koka 

izmantošanai būvniecībā, mēbeļu un citu 
sadzīves priekšmetu izgatavošanā ir senas 

tradīcijas, savukārt kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas meža nozare ir kļuvusi par 

vienu no ietekmīgākajām tautsaimniecības 
nozarēm. Mežsaimniecība 

nodrošina stabilas darbavietas. 
      Mežu teritorijas arī Rugāju novadā ir viens 
no resursiem, kam ir nozīmīga loma novada 
attīstībā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 
datiem, Rugāju novada teritorijā 2019.gadā 
meži aizņēma vairāk kā pusi no teritorijas 

(51,2%). 

Mežs kā nozīmīgs resurss arī Rugāju novada teritorijā
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Nāc ārā un mācies mežā!
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

2020. gada 29.septembrī, 
Miķeldienas rītā, Rugāju novada 
vidusskolas un Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas skolēni un 
klašu audzinātājas, gandrīz 60 
dalībnieki  devās  mācību pārgājienā 
„Nāc ārā un mācies mežā!” jeb 
meža ekspedīcijā.  
       Atbraucot uz Pokrotu,  dalībniekus 
sagaidīja AS „Latvijas Valsts 
meži”   Ziemeļlatgales reģiona Meža 
apsaimniekošanas plānošanas vadītājs 
Dainis  Rudzīts, kurš skolēnus izglītoja 
par mežā sastopamajiem kokiem un 
augiem, meža lomu cilvēka dzīvē 
un pareizas meža apsaimniekošanas 

principiem, nodarbojoties ar 
mežsaimniecību. Skolēni iepazina 
kā aug koki, kādās vietās aug koki, 
koku nosaukumus un kā pareizi kopt 
mežu, kā aizsargāt kociņus, lai aļņi 
tos nenoēd.  Katrai klasei bija iespēja 
piedalīties izzinošā spēlē, kur bija 
jānosaka vai dotais priekšmets ir no 
koka vai cita materiāla. Kā arī  skolēni 
pārbaudīja savas zināšanas, atpazīstot 
meža zvērus pēc pēdām. 
       Kā pārliecinājās skolēni, joprojām 
daudz atkritumi nonāk  mežā, jo, ejot 2 
kilometrus garu posmu, salasīja pilnu 
maisu ar izmestām plastmasas un  
stikla pudelēm, papīriem, iepirkuma 

maisiņiem u.c. sadzīves atkritumiem. 
Pēc izzinošā pārgājiena, visi pulcējās 
pie  ugunskura, jo bija jau pusdienu 

laiks. Līdzi paņemtās, pavāru 
sagādātās  pusdienas, kā arī  tēja un 
saldumi, garšoja visiem!   
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Informē 
pašvaldība
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

Par piebraucamo ceļu 
sakārtošanu Skujetnieku 
ciemā

2020.gada budžetā viens no 
plānotajiem darbiem ir piebraucamo 
ceļu sakārtošana Skujetnieku ciemā 
pie mājām Liepu ielā 2, Liepu ielā 4 un 
Liepu ielā 6. Lai varētu veikt darbus 
ir nepieciešams izsludināt iepirkumu, 
lai noskaidrotu pretendentu, kurš 
piedāvās zemāko cenu darbu 
veikšanai. Šobrīd iepirkums ir veikts 
jau trīs reizes, bet neviens pretendents 
nav pieteicies. Ņemot vērā, ka darbu 
veicējs nav pieteicies, tad nāksies 
darbus atlikt uz nākošā gada pavasari, 
ar cerību, ka būs, kas darbus veic. 
Uzrunājot vairākas firmas, ar kurām 
ar bijusi sadarbība ceļu infrastruktūras 
sakārtošanā, ir viens arguments, ka 
darbu apjoms nav liels, kā arī šobrīd 
ļoti lielas investīcijas tiek apgūtas 
izbūvējot valsts ceļus un arī to izbūves 
termiņi ir ierobežoti.

Dienas aprūpes centra 
izveide 

Ne  visi  mēs  izprotam  un  
iedomājamies, kā ir,  kad ģimenē 
ir bērns vai pieaugušais ar īpašām 
vajadzībām. Bieži vien ikdiena ir 
jāpakārto  šim ģimenes loceklim.  
Bez tam  ne visiem bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem  ir iespēja 
mācīties un pilnvērtīgi iekļauties 
sabiedrībā. 
  Pateicoties tam, ka Rugāju 
novada Eglaines pamatskolā jau 
ilgstoši tiek realizētas speciālās 
izglītības programmas,  arī mēs 
pašvaldībā esam priecīgi, ka varam 
kaut nedaudz  atvieglot viņu vecāku  
un likumisko  pārstāvju  ikdienu. 
Pedagogi un vecāki redz, kā  bērni un 
jaunieši ar katru gadu iegūst jaunas 

iemaņas, jūtas drošāki sabiedrībā, ar 
prieku no rīta gatavojas braukšanai 
uz skolu. Taču uzklausot skolas 
pedagogus, vecākus, nonācām pie 
atklāsmes, ka bērniem pietrūkst 
darbošanās arī vasarā, skolēnu 
brīvlaikos,  tāpat arī pabeidzot skolu, 
šiem jauniešiem nepieciešama vieta, 
kur darboties un apgūt prasmes, 
satikties ar vienaudžiem. Ne visi 
vecāki var atļauties mērot lielākus  
attālumus, ir ierobežotas nokļūšanas 
iespējas, lai saņemtu pakalpojumu, 
visbiežāk šādi centri ir pilsētās.  
     Kā risinājums nāca projekts 
“Deinstitualizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” un 
nebija šaubu, ka jāveido Dienas 
aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Un kāpēc Beņislava? 
Blakus skolai, kuru apmeklē 
minētā mērķgrupa, infrastruktūra, 
nepieciešamības gadījumā var 
nodrošināt ēdināšanu, izmantot skolas 
mājturības kabinetu prasmju ieguvei.  
Bez tam, izvērtējot visus izvirzītos 
nosacījumus šādiem dienas aprūpes 
centriem, par atsevišķām ieejām 
un telpu izvietojumu, tika nolemts 
pārbūvēt esošo ēku, jo no  jauna 
veidojot ēku var izplānot visas telpas 
kā vajag.   
       Ja pašvaldībā nebūtu šādu 
cilvēku, kuriem  nepieciešama 
palīdzība, nebūtu arī atbalsts no 
projekta, jo finansējuma apmērs 
Dienas aprūpes centra būvniecībai 
tika piešķirts balsoties uz individuāli 
izvērtēto personu skaitu novada 
teritorijā, kuriem ir nepieciešams šis 
pakalpojums. Pirmām kārtām, Dienas 
aprūpes  centrā paredzēts sniegt 
pakalpojumus  personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kurai noteikta 
I vai II grupas invaliditāte un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, jo 
jau šobrīd šīs personas  ir piedalījušās 
individuālo vajadzību izvērtēšanā 
un personām ir izstrādāts atbalsta 
plāns ar rekomendācijām konkrētu 
pakalpojumu saņemšanai,  tās ir 
8 pieaugušas personas un 8 bērni. 
Protams pakalpojums netiks liegts arī 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
arī no kaimiņu novadiem.
        Jau   projektēšanas gaitā ir 
ņemti vērā  visi izvirzītie nosacījumi, 

bērniem un pieaugušajiem atsevišķas 
ieejas ēkā, nodarbību telpas, atpūtas 
telpa  un sanitārie mezgli. Paredzēts, 
ka centrā būs pieejamas dažādas 
nodarbības, arī virtuvīte, kur mācīties 
ēst gatavošanas prasmes. Tāpat 
atsevišķi kabineti fizioterapeita / 
masiera pakalpojumu nodrošināšanai, 
psihologa/psihoterapeita konsultāciju 
sniegšanai.Lai nodrošinātu 
piekļuvi ēkai, tiek sakārtota vide – 
piebraucamais ceļš un  uzbrauktuves. 
     Dienas aprūpes centrā bērniem  
tiks nodrošināta uzraudzība un 
individuāls atbalsts,  tādējādi bērnu 
ar funkcionāliem traucējumiem 
likumiskie pārstāvji varēs turpināt 
savas darba gaitas vai ikdienas lietu 
kārtošanu. Protams tāds pats atbalsts 
attiecināms arī uz pieaugušajiem ar 
garīga rakstura traucējumiem.
       Šobrīd jau notiek Dienas aprūpes 
centra telpu iekšdarbu veikšana.  
Lai gan centra būvniecību plānots 
pabeigt 2020.gada oktobrī, dažus 
pakalpojumus, kā, piemēram, 
kanisterapija, atbilstoši sastādītajiem 
individuālajiem plāniem, bērni  jau 
izmantoja. Būs centrs, varēs saņemt 
pakalpojumus vienuviet!   
     Papildus veicot centra apkārtnes 
labiekārtošanas darbus, ir izbūvēta 
gājēju ietve no  skolas un saieta nama  
puses uz daudzdzīvokļu mājām, lai 
iedzīvotājiem nav jāpārvietojas pa 
valsts ceļa malu. Īpaši domājot par 
bērnu drošību, tiks izbūvēts žogs 
rotaļlaukumam, jo arī normatīvie 
akti pasaka, ka skolas teritorijā, ja 
rotaļlaukumu izmanto pirmsskolas 
bērni, ir vajadzīgs žogs. 

Pašvaldības 
lauksaimniecības 
zemes noma atsavināšana 
un noma

Pēdējā laikā, izrēķinot ekonomiskos 
ieguvumus, gan bijušie zemju lietotāji, 
kuriem ir zemes nomas līgums, gan arī 
pašvaldības zemes nomnieki izsaka 
vēlmi iegādāties lauksaimniecības 
zemi īpašumā.
          2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”. 
Noteikumi nosaka, ka  publiskai 
personai, arī pašvaldībai, piederoša 
vai piekrītoša zemesgabala vai 
tā daļas iznomāšanas  kārtību un 
tās izņēmumus, nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību, kā arī 
atsevišķus nomas līgumā ietveramos 
tipveida nosacījumus. Līdz ar to zemes 
nomas maksas noteikšanai katru gadu  
jāpieaicina sertificēts novērtētājs.
       2019.  gada  21.   novembrī    ir 
saņemts sertificēta vērtētāja atzinums, 
kurā norādīts, ka 1 ha tirgus nomas 
maksa gadā lauksaimniecības zemei, 
kas atrodas Rugāju novadā, sastāda 
54 euro. Minētais izcenojums tiek  
piemērots  2020.gadā.
      Dažreiz nomnieki  ir neizpratnē, 
kāpēc šāda maksa. Nomas maksa 
veidojas pamatojototies uz 
privātpersonu, zemnieku saimniecību 
darījumiem, attiecīgi par kādām 
summām  tiek savstarpēji iznomāta 
lauksaimniecības zeme.
        Tā,  piemēram,   nosakot   
Rugāju   novada pašvaldības zemes 
nomas maksu  tika analizēti darījumi, 
piemēram: zeme ar kvalitātes 
novērtējumu 42 balles tiek iznomāta 
par 50 euro/ ha, zeme ar kvalitātes 
novērtējumu 40 balles tiek iznomāta 
par 86 euro/ha, zeme ar kvalitātes 
novērtējumu 35 balles tiek iznomāta 
par 68 euro/ha.
     Līdz ar to izvērtējot daudzus 
faktorus, Rugāju novada teritorijā 
šī nomas maksa ir 54 euro par ha, 
kas salīdzinot ar blakusnovadu 
iznomātajām pašvaldības zemēm, nav 
tā augstākā maksa.
      Tāpēc,  izvērtējot ilgtermiņā 
samaksāto nomas maksu, nomnieki 
ierosina, ka varētu piedalīties 
izsolē un iegādāties pašvaldības 
lauksaimniecības zemi. Arī pašvaldība 
aicina bijušos lietotājus iegādāties 
zemi. 
    Ar katru gadu, līdzīgi, kā 
lauksaimniecības zemes  nomas 
maksai ir tendence pieaugt, tā arī  
zemes pārdošanas cena turpina augt. 
Nosakot pārdošanas cenu, sertificētais 
vērtētājs ņem vērā ne tikai atrašanās 
vietu, zemes auglīgumu, bet arī 
darījumu summas lauksaimniecības 
zemju pārdošanā.

Balvu Centrālā bibliotēka 
izveido spēli par 
Ziemeļlatgales novadiem

Ingrīda Supe
Balvu Centrālās bibliotēkas
Vecākā bibliotekāre sabiedrisko 
attiecību jautājumos

Viens no bibliotēkas 
pamatuzdevumiem ir krāt, 
sistematizēt un saglabāt informāciju 
par lokālo kultūrvidi, vēsturi, 
cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem 
pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā 
Balvu Centrālā bibliotēka sāka 

veidot “Balvu rajona kultūrvēstures 
datu bāzi”. Šobrīd datu bāzes 
apjoms ir vairāk kā 1200 vienības.
      Tajā ietverta informācija par 
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novadu kultūrvēstures objektiem, 
kolektīviem, personām, kurām ir 
paliekoši un valsts, reģiona vai vietējās 
kopienas līmenī atzīti sasniegumi 
un devums Balvu reģiona attīstībā, 
izaugsmē, popularizēšanā un vērtību 
stiprināšanā jebkurā tautsaimniecības 
nozarē, par nozīmīgiem nemateriālā 
kultūras mantojuma prasmju nesējiem 
un kopējiem, kuru devums ir atzīts 
valsts, reģiona vai vietējās kopienas 

līmenī, par Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojuma vērtību sarakstā 
iekļauto prasmju nesējiem, vācējiem, 
izpildītājiem.
      Ja kādu urda jautājums par 
dzimtās vietas vēsturi, cilvēkiem, 
kas tur dzīvojuši un darbojušies, par 
nozīmīgām ēkām, dabas objektiem un 
kultūras norisēm, atbildes vari meklēt 
Kultūrvēstures datu bāzē. Tāpat 
ikvienam ir iespēja piedalīties Datu 
bāzes veidošanā un papildināšanā. 
Esam priecīgi par cilvēkiem, kas 
atnes uz bibliotēku fotogrāfijas, dalās 
atmiņu stāstos vai palīdz dažādu faktu 
precizēšanā.

     Šobrīd ikvienam ir iespēja 
savas zināšanas par dzimto pusi arī 
pārbaudīt. To var izdarīt izspēlējot 
spēli “Cik daudz zini par savu 
reģionu?”, kuru, savas studiju prakses 
laikā, izstrādāja Rīgas Tehniskās 
koledžas absolvents Niklāvs Laicāns. 
Spēli vari atrast bibliotēkas mājas 
lapas sadaļā Kultūrvēstures datu 
bāze www.balvurcb.lv/kb/. Spēles 
jautājumi aptver Balvu, Baltinavas, 
Rugāju un Viļakas novadus.Katrai 
vietai tiek piedāvāti 5 jautājumi ar 4 
atbilžu variantiem. Katru reizi spēlējot 
jautājumi var mainīties, jo jautājumu 
“banka” ir diezgan plaša.
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Informācija sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.gada 1. 
augusta  līdz 31.augustam:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, 
trūcīgajām ģimenēm un maznodrošinātie I gr.inv., vientuļie 
pensionāri) – EUR 810,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 816,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 2079,85;
Bēru pabalsti – EUR 580,00;
Dzimšanas pabalsti - EUR 145,00;
Pabalsts jubilejā – EUR 60,00;
Pabalsts mācību grāmatām un kancelejas precēm – EUR 
2355,00;
Pabalsts krīzes situācijā – EUR 150,00.

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 
2020. gadam – EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi jūlijā – EUR 6995,85;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 35285,91.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 139 personām;
Maznodrošinātas personas statuss spēkā -84 personām.

Piešķirts:
Ārstēšanās pabalsts – 23 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 7 personām;
Pabalsts dzīvokļa remontam – 8 personām;
Pabalsts dzīves jubilejā – 2 personām;
Pabalsts bārenim ikmēneša izdevumu segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums Rugāju SAC – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums “Aprūpe  mājās “ – 2 personām.

Rugāju novada dome izsludina 
atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamos 
īpašumus
Nekustamo īpašumu “Dūkuris” ar kadastra numuru 3864 007 0196 atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv 
no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0196 – 9,58 ha platībā.
Izsoles sākumcena:19 666,73 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. 
Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā 
līdz 2020. gada 28.oktobrim, plkst. 9.30.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 28.oktobrim, 
plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir 1 966,67 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 28.oktobrī, plkst. 10.00.

Nekustamo īpašumu – smilts atradni - “Cūkusalas karjers” ar kadastra numuru 3874 
007 0091 atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 
007 0091 – 16,04 ha platībā.
Ar derīgā materiāla – smilts – apjoma aprēķinu un meža apsaimniekošanas plānu var 
iepazīties sūtot pieprasījumu uz e-pastu: liga.cepurniece@rugaji.lv vai zvanot uz tālruni 
29342304 Līga Cepurniece.
Izsoles sākumcena – 54 000,00 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā 
līdz 2020. gada 28.oktobra, plkst. 10.00.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 28.oktobrim, 
plkst. 10.00 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no 
nekustamā īpašuma cenas, tas ir 5 400,00 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 28.oktobrī, plkst. 10.30.

Noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi projektā 
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”
Lonija Melnace
Rugāju novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja

Projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstība Austrumu pierobežā”, 
Nr.5.6.2.0.17/I/022 ietvaros 
Rugāju novada dome pēc izvērtētā 
iepirkuma 2020.gada 6.augustā 
noslēdza līgumu ar SIA “Pamatceļš” 
par būvdarbu uzsākšanu 
pašvaldības ceļu pārbūvei Rugāju 
pagastā.
   Projektēšanas darbus objekta 
pārbūvei 2019.gadā veica SIA “RK 
Projekti”. Būvnieki projekta ietvaros 
pēc izstrādātā būvprojekta veiks 
pašvaldības ceļu Skolas un Dzelzceļa 
ielu pārbūvi. Līgumu paredzēts 
izpildīt trīs mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas dienas par kopējo summu 
– 389453,08 EUR ar PVN. Projekta 

ietvaros tiks izbūvētas nobrauktuves 
uz esošajiem un pespektīvajiem zemes 
īpašumiem, virsūdens novadei no ceļa 
paredzēts izbūvēt drenāžas kolektorus, 
uzauguma un sanesumu novākšanai 
paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, kas 
nodrošinās pilnvērtīgu ūdens atvadi, 
paredzēts demontēt esošās caurtekas 
un ierīkot jaunas, izbūvēt ceļa asfalta 
segumu 0,747 km garumā. Projekts 
tiek realizēts darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām”, trešajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā „Ieguldījumi 
degradēto teritoriju revitalizācijā 
Latgales plānošanas reģiona attīstības 
programmas pielikumā noteikto 
teritoriju pašvaldībās”.
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Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Kopš Latvijas Republikas 
dibināšanas 1918. gadā, 
mūsu valsts teritorijas 
administratīvi teritoriālais 
iedalījums mainījies 
un turpina mainīties 
nepārtraukti, tāpat kā tas 
bijis arī visā senākajā valsts 
teritorijas apzinātajā vēsturē. 
Arī šobrīd šis jautājums 
ir aktuāls un emocionāli 
sakāpināts. Šajā kontekstā 
neliels ieskats vienā no mūsu 
novada pagasta veidošanās 
vēsturē. 
     Lazdukalna pagastam šogad 
aprit 55 gadi. Tas ir cilvēkam 
pārskatāms laikaposms, no 
pirmsākumiem, dibināšanas, 
pirmajiem pastāvēšanas gadiem 
vēl ir aculiecinieki, laikabiedri. 
Interesanti ir tas, ka Lazdukalna 
pagasts ir izveidojies, atdalot 
nelielas teritorijas no trīs citiem 
pagastiem: Bērzpils, Tilžas, 
Rugāju. 
      Pagasts ir teritoriāli 
administratīva vienība Latvijā, 
kas letgaļu apdzīvotajā Latvijas 
austrumu daļā lietots jau kopš 
viduslaikiem. Nodibinoties 
dzimtbūšanai, pagasti zaudēja 
savas pašpārvaldes tiesības, par 
galveno pašpārvaldes orgānu 
kļuva muižas. Pēc zemnieku 
brīvlaišanas radās pirmās 
muižu pagastu pašpārvaldes. 
Pēc dzimtbūšanas atcelšanas un  
1866. gada Pagastu pašvaldību 
likuma izdošanas, sāka 
veidoties neatkarīgas pagastu 
pārvaldes, ko īstenoja pagastu 
vēlēto zemnieku runasvīri. 
Bērzpils pagasts (tolaik 
Domopoles) izveidojās ap 
1840. gadu, Tilžas pagasts 
(tolaik Kokorevas) ap 1880. 
gadu, Rugāju pagasts – 1922. 
gadā. Pagasti pastāvēja 
līdz 1949. gadam, kad tika 
likvidēti, tos uzskatīja par 
lieku starpposmu starp ciemu 
un rajonu izpildkomitejām. 
Jau 1945. gada 1. augustā tika 
izdots Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidija lēmums 
dibināt ciema padomes. Bijušo 
pagastu teritorijās izveidojās 
vairākas ciemu padomes. 
Tomēr tās ilgi nepastāvēja, 
mazākās ciema padomes ātri 
vien sāka apvienot lielākās. 
Ar laiku apvienojoties gandrīz 
bijušajās pagastu teritorijās. 
   1965. gada 29. augustā 
dibināta Lazdukalna ciema 
padome. Vēsturiski atzīmējams 
fakts, jo šāda administratīva 

teritorija ir jaunveidojums. Tās 
izveidošanas ideja balstījās uz 
1964. gadā izveidotās padomju 
saimniecības „Lazdukalns” 
dibināšanas pamata, kuru 
izveidoja, apvienojot kolhozus 
„Līdums” un „Blāzma”. Par 
padomju saimniecības centru 
izvēlējās       Benislavu,       1,3 
km attālumā no Rēzeknes 
– Gulbenes šosejas, kuru 
1964. gadā pārdēvēja par 
Lazdukalnu. Nosaukums 
ņemts no Lazdukalna dzelzceļa 
stacijas  Sitas – Burzovas 
dzelzceļa līnijā.  Tur tolaik 
atradušās galvenās centra ēkas 
– dzelzceļa stacija, krejotava,  
pasts. Gar dzelzceļa uzbēruma 
malu uz Rugāju pusi kuplojušas 
lazdas. Dzelzceļa malā bijusi 
vieta, ko tautā mīļi dēvējuši 
par lazdu kalniņu. Tagad tas ir 
piemirsts un vientuļš, bet lazdu 
kalniņa vārds dzīvoja ciema 
padomes, tagad dzīvo pagasta 
nosaukumā. Neatkarīgās 
Latvijas laikā ciemam,  kurā 
atrodas pagasta centrs, atgriezts 
vēsturiskais Benislavas vārds. 
1977. gadā Lazdukalna ciema 
padomei pievienota Lieparu 
ciema padomes teritorija, 
kur tolaik pastāvēja kolhozs 
„Silaine”, kurā savukārt 
apvienoti kolhozi „Varonis”  un 
„Boļševiks”.  Kad   1990.  gadā 
Latvija atguva  neatkarību, 
apstiprināja 1918.  un 1922. 
gadā   pieņemtos   likumus   par 
Latvijas Republikas 
administratīvi teritoriālo 
iedalījumu, ar kuriem tika 
atjaunoti pagasti. Lazdukalna 
ciema padomi  reorganizēja 
par Lazdukalna pagastu. 
2009. gada 1. jūlijā apvienojās 
Rugāju un Lazdukalna pagasti, 
izveidojot Rugāju novadu ar 
centru Rugājos.  Vēsturiski 
Lazdukalna pagasta teritorija 
atradusies Vitebskas guberņas 
Ludzas apriņķī, pēc Latvijas 
valsts izveides līdz 1938. 
gadam Jaunlatgales apriņķī, no 
1938 – 1945. gadam – Abrenes 
apriņķī, no 1945. – 1949. 
gadam – Viļakas apriņķī, no 
1949. gada – 2009. gadam – 
Balvu rajonā, no 2009. – 2020. 
gadam –  Rugāju novadā. 
    Par  Lazdukalna ciema 
padomes priekšsēdētājiem 
strādājuši Eleonora Skutele, 
Taida Odumiņa, Elmārs 
Kravalis, Anna Useniece, 
Maruta Paidere, Domicella 
Bondare, par pagasta 
priekšsēdētāju - Ēvalds 
Stērnieks. 

Lazdukalna pagastam šogad - 55 gadi

Lazdukalna pagasts 1999. gadā “no putna lidojuma”. 

Spilgtākie iespaidi amata 
pildīšanas laikā

Ēvalds Stērnieks: “Vistrakāk 
gāja pirmajos gados, tad bija 
pārmaiņu laiki. Ar šodienas 
prātu domāju, ka diezin vai 
būtu uzņēmies pildīt pagasta 
priekšsēdētāja amatu, ja 
būtu zinājis, kas sagaida 
turpmākajos gados. Man 
Jelgavā piedāvāja palikt 
un strādāt augstskolā. Es 
atgriezos savā dzimtajā pusē. 
Lazdukalnā esmu dzimis, 
audzis, mācījies, strādājis 
un aizvien savās dzimtajās 
mājās arī dzīvoju. Kas zina, 
kā būtu dzīve veidojusies, ja 
būtu izvēlējies palikt Jelgavā. 
    1989. gadā bija ciema 
padomes vēlēšanas, Anna 
un citi mani aicināja no 
inženiera darba nākt uz ciema 
padomi. Nu uzņēmu to slogu. 
Nāca visi barikāžu, Puča, 
Baltijas ceļa, zemes reformas 
laiki! Bija jādežūrē naktīs, 
radio blakus. Puča laikā 
pa radio paziņo: „Ministru 
kabinets ieņemts!”. Katram 
pagasta priekšsēdētājam 
bija neoficiāla informācija. 

Domāju, nu jau būs roku 
dzelži! Jau bija apziņoti 
mednieki. Tas bija ārprāts. 
Domājām, ieņems pagastu. 
Rokas, kājas drebēja. Bet to 
atsauca. Paldies Jeļcinam! 
Vispār jau tā varas maiņa 
pie mums, Latvijā, notika 
mierīgā ceļā. Tas ir unikums 
visas pasaules mērogā. Arī 
uz barikādēm lazdukalnieši 
brauca. Man kā priekšniekam 
bija jāpaliek uz vietas, no 
šejienes viss jākoordinē. Man 
nav tā slavas kāre, bet nu tā 
ir, ka pagastu priekšniekiem 
barikāžu nozīmītes 
nepiešķīra, kaut gan mēs visu 
koordinējām, organizējām, 
tikai mums bija jāpaliek te, 
uz vietas, no šejienes viss 
jāvada, mēs nedrīkstējām 
atstāt savu vietu. Pagastu 
priekšniekus aizmirsa. 
   Pirmajos gados vispār 
viss bija ārkārtīgi sarežģīti-
mainījās likumi, nebija 
izstrādāti, daudz ko nevarēja 
saprast, kā darīt. Pats biji 
jurists, pētnieks un sētnieks 
vienā personā. Budžets bija 
neliels, jo bija tikai daži 
darbinieki: priekšnieks, 
sekretārs, kultūras 
darbinieks, bibliotekārs, 
feldšeris. Manā laikā 
ciema padome pārtapa par 
pagastu. Nekas jau īpašs: 
nosaukuma, zīmoga, karoga 
maiņa. Viss pārējais jau 
tas pats. Vistrakāk gāja ar 
zemes reformu. Lazdukalna 
pagasta nebija, šeit bija 
Bērzpils, Rugāji, Tilža. Cik 
bija nesaprašanos, cik cilvēki 
zaudēja īpašumus, cik kļuva 

bagāti, cik bija tiesāšanos! 
Jo bieži nevarēja saprast, 
kurā pagastā pieprasīt savu 
zemi. Kartes vispār nebija. 
Bija Rugāju, Bērzpils, 
Tilžas padomju saimniecību 
kartes. Daudzi īpašumi 
kartēs pārklājās, citur 
baltie plankumi. Un tas viss 
notika galvenokārt tāpēc, ka 
Lazdukalna pagasts izveidots 
mākslīgi no trīs citiem 
pagastiem.” 

Anna Useniece: “Ziniet, tas 
bija tik sen! Esmu jau ļoti 
daudz ko aizmirsusi. Man 
jau ir 87 gadi. Sāku strādāt 
1955. gadā Eglaines skolā. 
Tad bija 173 bērni. Kad dēls 
mācījās, klasē bija 17 bērni. 
Pēc tam ciema padomē 
nostrādāju kopā 17 gadus. 
Tajā laikā visinteresantākās 
bija vēlēšanas - mani ievēlēja 
ar 99, 9 procentiem balsu. 
Pirmā ciema padomes māja 
bija sarkanā māja, kur tagad 
Jermacāni dzīvo. 1969. gadā 
uzcēla ciema padomes māju, 
tajā es arī nostrādāju savus 
darba gadus. Visus gadus līdz 
šodienai tur ir arī bibliotēka. 
Pēc tam pagasts pārcēlās uz 
tagadējo pārvaldes ēku.”
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Salīdzinot ar mūsdienām, 
kas mainījies Lazdukalna 
pagastā

E. Stērnieks: Kad sāku strādāt, 
Lazdukalna pagastā bija 1220 
iedzīvotāji. Tagad te ir mazāk 
par tūkstoti iedzīvotāju. Un 
tas vēl ir uz papīra, fiziski ir 
vēl mazāk. Kādreiz veikalā 
bija rindas, tagad veikalnieks 
viens pats, Rūbānu pieturā 
autobuss atnāca jau pilns, iekšā 
nevarēja tikt. Tagad pienāk 
lielais autobuss, iekšā sēž trīs 
cilvēki.  Tagad preces pieved 
klāt, viss ir nodrošināts. Pasūta 
internetveikalā, vai tepat uz 

Balviem - netālu. Pirmajos 
gados taču pilnīgi viss bija 
jāgādā no Rīgas. Es nedēļā 
trīs reizes braukāju. Pagastam 
vēl nebija mašīnas, braucu ar 
autobusu. Atceros, ka vienreiz 
braucu ar autobusu no Rīgas 
(no bankas) un vedu koferītī trīs 
miljonus. Tie laikam bija repsīši. 
Krāsas rakstāmmašīnām, 
kopētājiem vedu no Rīgas, lai 
būtu pagasta un skolas darbam. 
Liela problēma bija dabūt 
ziedus uz svētkiem, tos nevarēja 
nekur nopirkt, bija baigais 

deficīts. Tagad ir uz visiem 
stūriem, tos pieved no ārzemēm.
A. Useniece: Manā laikā 
darbs bija visiem. Par darba 
kavējumiem man bija jāsauc pie 
sevis. Jāliek soda nauda. Lielas 
izmaiņas esam pārdzīvojuši un 
vēl lielākas mūs gaida nākošgad 
jūlijā.  
E. Stērnieks: Žēl par to, ka 
nav kaltes, nav darbnīcu, 
viss ir nolikvidēts, bet man ir 
gandarījums par to, ka man savā 
laikā izdevās noturēt, saglabāt 
skolu, pastu, bibliotēkas, 
feldšeru punktus. Lai gāja grūti, 
bet tika saglabāts. Kas būs uz 
priekšu, grūti pateikt. Ka tikai 
būtu cilvēki, kas te dzīvo, tad 
jau varbūt arī iestādes pastāvēs. 
Gandarījums par to, ka manā 
laikā ziemā ceļi bija iztīrīti līdz 
katrai lauku mājai. Protams, 
tagad pašvaldība vairs daudz 
ko nedrīkst darīt. Agrāk bija 
pamatlikums, normatīvie akti, 
tagad likumi uzrakstīti tā, ka pat 
juristi tos lasa un tulko dažādi, 
tiem ir pa 10 apakšpunktiem, 
neko konkrētu nevar saprast. 
Nākošgad mūsu izcīnītā novada 
vairs nebūs, dod Dievs, ka no 
Lazdukalna un Rugājiem vispār 
tiek ievēlēts kāds pārstāvis, jo 
balsojot pēc partiju sistēmas, 
var sanākt, ka nav neviena, kas 
aizstāv Rugāju un Lazdukalna 
intereses. Lielajā novadā 
pilsētas intereses būs pirmajā 
vietā, Lazdukalns paliks tāla 
nomale. Pilsētā būs vairāk 
sniega, laukos tā būs mazāk. Tas 
ir pilnīgi skaidrs. Priekš kam 
laukus vispār vajag? Autobusi 
būs, bet kuram interesēs, ka 
tam bērnam jāceļas pulksten 
sešos un jābrauc uz skolu divas 
stundas to tālo ceļu? Jo nevar 
jau tos maršrutus salikt katram. 
Bet būs tā reforma neizbēgami. 
No katras bezizejas ir izeja. 
Tomēr, salīdzinot ar pierobežu, 
mums vēl ir puslīdz ceļi, 
maršruta autobusi. Tādā ziņā 
mēs vēl esam pat labā stāvoklī.” 

Sadancis 
Kārķos
Rasma Zuša
Deju kopas “Tonuss” dalībniece

Spītējot vīrusiem un citām likstām, deju 
kopa ‘’Tonuss’’pēc garāka pārtraukuma 
aktīvajā darbībā devās uz tālo Kārķu 
pagastu, lai sveiktu 10 gadu jubilejā deju 
kopu ‘’Vēl ziedam’’.
     Pie kultūras nama visus sagaidīja baltā 
spectērpā tērpusies daktere ar ārstniecisku 
dzērienu un vītamīniem - brūklenēm un 
smiltsērkšķiem. Pie viņas katram bija 
iespēja izmērīt ķermeņa temperatūru. 
Ciemiņi bija ieradušies no dažādām 
pusēm-Alūksnes, Balviem, Gaujienas, 
Rūjienas, Ozolniekiem, Mazsalacas, 

Smiltenes, Stalbes, Strenčiem, Sēļiem, 
Vijciema, protams, arī no Lazdukalna. Pēc 
mēģinājumiem Dabas koncertzālē sākās 
koncerts ‘’Laima –mūža licējiņa’’, kad 16 
kolektīvi dejās izrakstīja dzīves līkločus 
visdažādākajos ritmos un krāsās. Kā pipariņš 
koncertā bija dāmas no Rīgas deju kopas 
“Kurpes’’ ar čigāniski krāšņiem tērpiem 
un dejām. Pēc jubilāru vēlēšanās koncerts 
kļuva par aizkustinošu labdarības akciju, jo 
viņas lūdza nevest dāvanas, bet gan ziedot 
novadnieces, bijušas pamatskolas mūzikas 
skolotājas, Lienes Babres  3-gadīgajiem 
dvīnīšiem Krišjānim un Albertam, kuriem ir 
nopietnas veselības problēmas.
         Pēc koncerta sekoja sirsnīgi apsveikumi, 
tad visus cienāja ar garšīgu zupu. Jautrību 
uzturēja vietējie muzikanti “Senās skaņās’’. 
Paldies pašvaldībai par šo iespēju un 
prasmīgajam šoferītim Valdim par skaisto 
braucienu!

Rugāju novada pensionāru 
biedrība saņem dāvinājumu
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Šī gada 10. septembrī Rugāju novada 
pensionāru biedrība saņēma patiešām 
noderīgu dāvinājumu – portatīvo datoru 
un printeri.
    Pasniedzot dāvinājumu, biedrības 
“Alūksnes novada pensionāru apvienība” 
vadītāja Astrīda Bētere pastāstīja par 
izveidoto Latvijas senioru kopienu apvienību 
(LSKA), ar kuras palīdzību ir iespējams 

piesaistīt finansējumu un sniegt palīdzību. 
“Senioru kopienu apvienība domāja arī 
par to, kāda palīdzība būtu nepieciešama 
Latgales pusē un, dzirdot tikai labus vārdus 
par Rugāju novada pensionāru biedrību, 
tika lemts par klēpjdatora un printera 
dāvinājumu, ko palīdzēja noorganizēt 
LSKA kopā ar ziedotāju “Banknote.lv””, 
atzina A. Bētere. Rugāju novada pensionāru 
biedrībā šobrīd darbojas piecas aktīvas 
un radošas dāmas – valdes priekšsēdētāja 
Ludmila Logina, Rasma Zuša, Nellija 
Stērniece, Zinaida Popova un Irēna Svilāne.

Eiropas karoga pacelšana pie Lazdukalna pagasta padomes 
2004. gada 1. maijā

“Pirmajos gados 
vispār viss bija 

ārkārtīgi 
sarežģīti - mainījās 

likumi, nebija 
izstrādāti, 

daudz ko nevarēja 
saprast, kā darīt. 
Pats biji jurists, 

pētnieks un 
sētnieks vienā 

personā.”
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Izdevējs:
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Informācija par 
Sauszemes spēku 
Mehanizētās 
kājinieku brigādes 1. 
mehanizētā kājinieku 
bataljona mācību 
organizēšanu Rugāju 
novada teritorijā

Saskaņā ar Sauszemes spēku Mehanizētās 
kājinieku brigādes 1. mehanizētā 
kājinieku bataljona (turpmāk tekstā SzS 
MKBde 1MKB) pasākumu plānu 2020. 
gadam, paredzēts organizēt Sz S MKBde 
1MKB karavīru apmācību, lauku kaujas 
iemaņas. Diennakts tumšajā un gaišajā 
laikā. Nodarbības ir plānotas no 2020. 
gada 12. oktobra līdz 18. oktobrim. 
Nodarbības laikā karavīri pārvietosies 
ar transportu un kājām pa Rugāju 
novada teritoriju un koplietošanas 
ceļiem. Tiks ievērotas ugunsdrošības 
noteikumu un dabas aizsardzības 
noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju 
dzīvība, veselība un privātīpašums netiks 
apdraudēts, tiks izmantota salūtmunīcija. 

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas 
mācībām pieaugušajiem
Atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) 
fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja 
izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās 
mācībām notiek līdz 22. oktobrim. 
           Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir mainījušies līdzfinansējuma 
nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, 
kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% 
līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas 
apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 
eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības 

programmu veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, 
ES fondu un valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir 
bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai 
surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā. Tāpat kā iepriekš pieteikšanās 
mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, 
izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts 
laikā. Mācībām  var   pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki 
bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši 
pensionāri.Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes 
neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties 
tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības 
tiem, kas pieteiksies piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. 
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta 
iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu 
vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Rugāju novada iedzīvotāji tiek 

aicināti BEZ MAKSAS atbrīvoties no mājsaimniecībās radītajiem lielgabarīta un 
nolietotas elektrotehnikas atkritumiem, ievērojot pašvaldības noteikto kārtību!

Iespēja atbrīvoties no 
LIELGABARĪTA 
ATKRITUMIEM 
un nolietotas 

ELEKTROTEHNIKAS

LIELGABARĪTA 
ATKRITUMU 
SAVĀKŠANA

05.10.2020.-09.10.2020.
darba dienās  

no plkst. 1000-plkst.1500, 
iepriekš sazinoties pa 
tālruni 29342304 (Līga 

Cepurniece) 

Atkritumus iespējams 
nodot Skolas ielas 8, 

Rugājos pieguļošā 
teritorija (darbnīcas)
(atkritumiem jābūt 

izjauktā veidā)

NOLIETOTAS 
ELEKTRO-
TEHNIKAS 

SAVĀKŠANA

05.10.2020.-09.10.2020.
darba dienās  

no plkst. 1000-plkst.1500, 
iepriekš sazinoties pa 
tālruni 29342304 (Līga 

Cepurniece) 

Atkritumus iespējams 
nodot Skolas ielas 8, 

Rugājos pieguļošā 
teritorija (darbnīcas)
(atkritumiem jābūt 
neizjauktā veidā)Plašāka informācija www.rugaji.lv


