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Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,

Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.

Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.

Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.

/I.Ziedonis/

Lai gaišs svētku prieks ienāk jūsmājās! Lai veselīgs, 
veiksmīgs un panākumiem bagāts 2021. gads! 

Laimīgu Jauno gadu!
 - Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine - 

                                                                     Dažādu
                                                            izaicinājumu 
                                                      piepildīts,  taču 
                                                 darbiem bagāts – 
                                           tā  dažos vārdos varētu
                                      raksturot      2020.   gadu  
                               Rugāju  novadā. Iezīmējoties  
                   kā  nozīmīgu   projektu realizācijas 
                     laiks, gads, kurā vairāk atskatījāmies 
                uz dažādiem vēstures notikumiem un,  
         veicot ikdienas darbus, arī šogad ik dienu 
esam radījuši vēstures liecības nākamajām 
paaudzēm. 
         Gada  sākumā,  Rugājos    viesojoties 
Zemkopības ministram, Lauku atbalsta 
dienesta direktoram un Eiropas  komisijas     
pārstāvniecībai, pārliecinājāmies, ka Rugāju 
novadā prot izmantot Eiropas Savienības 
finansējumu. Savukārt gadam ejot uz otru 
pusi, Rugāju sporta centra basketbolistiem 

bija iespēja nodemonstrēt savas spējas un 
aizvadīt kopīgu basketbola spēli viena laukumā 
ar Kasparu Kambalu. Viens no lielākajiem 
pasākumiem “Latgales senioru dziesmu un 
deju svētki”, kuru norises vieta bija plānota 
Rugāji, diemžēl izpalika, taču iedzīvotājiem 
un ciemiņiem bija iespēja satikties citos, 
vasarā notikušajos, pasākumos novadā. 
         Nenoliedzami,    izaicinājumu 
iedzīvotājiem, kā arī pašvaldības darbam, 
šogad nesa vīruss Covid-19, kurš lika 
pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem, 
taču darbi ar to neapstājās. Ārkārtas 
stāvoklis skāra ikvienu nozari - arī izglītības 
jomu. Domājām un radām iespēju, lai kaut 
nedaudz atvieglotu ikdienu skolēnu vecākiem, 
kuriem bija jāsaskaras ar attālināto mācību 
pārbaudījumiem, izmaksājot ēdināšanas 
pabalstus un piegādājot pārtikas pakas. 
               Tāpat turpinājās darbs pie dažādu 

projektu realizācijas, kā arī pie novada 
apkārtnes sakopšanas. Arī šogad esam 
uzlabojuši ceļu infrastruktūru, kopīgiem 
spēkiem ir sakoptas vairākas kapsētas novada 
teritorijā un veikti mazāki un lielāki teritoriju 
labiekārtošanas darbi novadā. 
            2021. gadā durvis vaļā vērs dienas centrs 
Benislavā, Rugāju novadā kopš šīs vasaras ir 
uzstādīts viens no pirmajiem viedajiem soliem 
Latvijā. Šogad esam izveidojuši dendroloģisko 
dārzu,  ir noasfaltētas ielas, kā arī ir plānotas 
ielas, kuras noasfaltēt nākamgad. 
     Neskatoties uz  ārkārtas situāciju un 
neskaidriem jautājumiem nākotnē, darbs 
pašvaldībā turpinās, lai tiktu nodrošināta 
nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana 
iedzīvotājiem. 
  Piedāvājam ieskatīties spilgtākajos 
notikumos, kā arī paveikatajos darbos Rugāju 
novadā 2020. gadā. 

2020. gads 
Rugāju novadā

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums 6.lpp.
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Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 17. decembrī notika 
Rugāju novada domes sēde, kurā 
piedalījās – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis 
Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone, Iveta 
Arelkeviča. Sēdē tika pieņemti 
deviņpadsmit lēmumi.

Par pašvaldības zemes vienības 
daļas nomu 

Rugāju novada dome izskatīja A.L. 
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640040246 – 1,0 ha platībā. Rugāju 
novada dome nolēma slēgt zemes 
nomas līgumu ar A. L. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640040246 – 1,0 ha platībā 
(kopplatība 2,10 ha), iznomāšanu. 
Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 
gadiem.

Par zemes nomas līgumu 
pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja divu 
personu iesniegumus par zemes nomas 
līgumu termiņa pagarināšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. pagarināt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu Nr. 10-3/144 par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740120386 – 4,86 ha platībā, nomas 
līguma termiņu uz 10 gadiem;
2. pagarināt lauksaimniecības zemes 
nomas līguma Nr. 10-3/57, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740040063 – 7,0 ha platībā, nomas 
līguma termiņu uz 10 gadiem.

Par nosaukuma piešķiršanu 
nekustamajiem īpašumiem

Izvērtējot Rugāju novada domes 
rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts 
nosaukums nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38740130073 un 
nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640040113. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38740130073, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38740130073, 
nosaukumu “Mežarāji”;
2. piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38640040113, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38640040113, 
nosaukumu “Dragūni”.

Par pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību apvienošanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā 
esošo informāciju, tika konstatēts, ka, 
lai racionāli apsaimniekotu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640010342 un zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38640010085, ir 
nepieciešams tās apvienot vienā zemes 
vienībā un noteikt starpgabala statusu. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. apvienot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640010342 – 1,0557 
ha un zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640010085 – 0,40 
ha platībā, izveidojot jaunu zemes 
vienību;
2. jaunizveidoto zemes vienību 
saglabāt nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 38640010085 sastāvā 
un piešķirt nosaukumu “Jaunegles”;
3. jaunizveidotajam zemes gabalam 
noteikt starpgabala statusu un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības sadalīšanu un  starpgabala 
statusa noteikšanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā 
esošo informāciju, tika konstatēts, ka, 
lai racionāli apsaimniekotu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640080218 ir nepieciešams sadalīt 
zemes vienību divos zemes gabalos, 
un noteikt starpgabala statusu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. sadalīt Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640080218 – 3,1996 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, divos zemes gabalos;
2. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 
1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38640080356 – 2,98 ha platībā, 
izveidot kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu, piešķirt nosaukumu 
“Mežskaras”, piešķirt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
3. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 
2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38640080358 – 1,72 ha platībā, 
izveidot kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu, piešķirt nosaukumu 
“Skariņas” un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
4. noteikt starpgabala statusu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080356 – 2,98 ha platībā; 

5. noteikt starpgabala statusu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080358 – 1,72 ha platībā.

Par zemes ierīcības projekta 
izstrādes uzsākšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja G.F. 
iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt 
nekustamā īpašuma “Strautiņi”, 
kadastra numurs 38740050011, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740050011 – 78,60 ha platībā, divos 
zemes gabalos ar zemes ierīcības 
projektu. Vienu plānoto atdalīto 
zemes gabalu atstāt nekustamā 
īpašuma “Strautiņi” sastāvā un zemes 
vienībai un ēkām/būvēm ar kadastra 
apzīmējumiem 38740050011001, 
38740050011002, 38740050011003, 
38740050011004, 38740050011005, 
38740050011006 uz tās, saglabāt 
esošo adresi “Gredzeni”, Rugāju pag., 
Rugāju nov., LV-4570. Otru plānoto 
atdalīto zemes gabalu izveidot kā 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt 
nosaukumu “Jaunstrautiņi”. Rugāju 
novada dome nolēma atļaut uzsākt 
zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740050011 – 78,60 ha platībā, 
veidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un ievērojot Rugāju novada teritorijas 
plānojumu.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt Grozījumus Rugāju 
novada vidusskolas nolikumā;
2. apstiprināt noteikumus “Grozījumi 
Rugāju novada domes Starpinstitūciju 
sadarbības komisijas sociālajam 
riskam pakļauto bērnu un jauniešu 
atbalstam nolikumā”;
3. apstiprināt grozījumus Rugāju 
novada domes 2016. gada 15. 
decembra noteikumos „Sociālā 
dienesta nolikums”;
4. pieņemt saistošos noteikumus 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Rugāju novadā”.

Par kustamās mantas atsavināšanu

Rugāju novada dome ir saņēmusi 
Rugāju novada Saimnieciskās 
nodaļas iesniegumu ar lūgumu 
atļaut atsavināt kustamo mantu – 
traktora zāles pļāvēju HUSQVARNA 
LTH 171 un automašīnas: VW 
CARAVELLE, valsts reģistrācijas 
numurs GM9641, CHRYSLER 
VOYAGER, valsts reģistrācijas 
numurs HV9866, MAZDA 626, valsts 
reģistrācijas numurs GB509, autobusu 

MERCEDES BENZ 0303, valsts 
reģistrācijas numurs GD 4950.
Traktora   zāles  pļāvējam 
HUSQVARNA LTH 171 un 
automašīnām VW CARAVELLE,  
MAZDA 626 un autobusam 
MERCEDES BENZ 0303 pēc 
grāmatvedības uzskaites datiem nav 
atlikušās bilances vērtības, savukārt 
automašīnas CHRYSLER VOYAGER 
atlikusī bilances vērtība ir 1219.13 
euro. 
Saskaņā ar Latvijas transportlīdzekļu 
apdrošinātāju biroja sertificēta 
vērtētāja  sastādīto  mantas 
novērtēšanas aktu un atbilstoši 
Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas sēdes lēmumam “Par 
nosacītās cenas apstiprināšanu 
Rugāju novada domes īpašumā esošai 
kustamai mantai”, kustamās mantas 
nosacītā cena ir:
-HUSQVARNA LTH  171, 50.00 euro;
-VW CARAVELLE, valsts 
reģistrācijas numurs GM9641, 360.00 
euro;
-CHRYSLER VOYAGER, valsts 
reģistrācijas numurs HV9866, 177.00 
euro;
-MAZDA 626, valsts reģistrācijas 
numurs GB509, 135.00 euro;
-MERCEDES BENZ 0303, valsts 
reģistrācijas numurs GD 4950, 680.00 
euro.
Izsoles sākumcena ir vienāda ar 
nosacīto cenu.
Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās 
daļas 1. punktā ir noteikts, ka publiskas 
personas mantu var pārdot par brīvu 
cenu, ja kustamās mantas atlikusī 
bilances vērtība pēc grāmatvedības 
uzskaites datiem ir mazāka par 700 
euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena 
nedrīkst būt mazāka par atlikušo 
vērtību. Ņemot vērā, ka automašīnas 
CHRYSLER VOYAGER atlikusī 
bilances vērtība ir 1219.13 euro, tad 
vienīgais iespējamais tās atsavināšanas 
veids ir pārdošana izsolē. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. atsavināt atklātā izsolē kustamo 
mantu – traktora zāles pļāvēju 
HUSQVARNA LTH 171 un 
automašīnas VW CARAVELLE, 
valsts reģistrācijas numurs GM9641, 
CHRYSLER VOYAGER, valsts 
reģistrācijas numurs HV9866, 
MAZDA 626, valsts reģistrācijas 
numurs GB509, autobusu 
MERCEDES BENZ 0303, valsts 
reģistrācijas numurs GD 4950;
2.apstiprināt kustamās mantas 
sākumcenu:
2.1.HUSQVARNA LTH 171, 50.00 
EUR;

turpinājums 3.lpp.

Rugāju novada domes 2020. gada 17. decembra 
sēdē pieņemtie lēmumi
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2.2.VW CARAVELLE, valsts 
reģistrācijas numurs GM9641, 360.00 
EUR;
2.3.CHRYSLER VOYAGER, valsts 
reģistrācijas numurs HV9866, 177.00 
EUR;
2.4.MAZDA 626, valsts reģistrācijas 
numurs GB509, 135.00 EUR;
2.5.MERCEDES BENZ 0303, valsts 
reģistrācijas numurs GD 4950, 680.00 
EUR.

Par nekustamā īpašuma “Paeglīši” 
pirkuma līguma parakstīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju 
novada pašvaldības Izsoļu komisijas 
2020. gada 26. oktobra sēdes protokolu 
un tam pievienotos dokumentus par 
Rugāju novada pašvaldības īpašumā 
esošā nekustamā īpašuma “Paeglīši” ar 
kadastra numuru 3864 001 0191 izsoli, 
kuru rīkoja starp pierobežniekiem. 
Nekustamā īpašuma “Paeglīši” 
izsolē A. B. nosolīja augstāko cenu 
11 316,67 euro, līdz ar ko ieguva 
tiesības uz nekustamo īpašumu. 
Atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu 751,67 euro, gala summa par 
nekustamo īpašumu ir 10 565,00 euro.
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Paeglīši” ar kadastra numuru 
38640010191 izsoles rezultātus un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu ar A. B. 

Par nekustamā īpašuma 
“Laukkalni” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada 26. novembra 
izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma “Laukkalni” ar kadastra 
numuru 3864 007 0243 izsoli. 
Nekustamā īpašuma “Laukkalni” 
izsolē I. L. pilnvarotā persona J. L. 
nosolīja augstāko cenu - 15584,21 
euro, līdz ar ko ieguva tiesības uz 
nekustamo īpašumu. Atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu 
- 1518,42 euro, gala summa par 
nekustamo īpašumu ir 14065,79 euro.

Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Laukkalni” ar kadastra numuru 
3864 007 0243 izsoles rezultātus un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu ar I. L. pilnvaroto personu J. L. 

Par zemes vienības nomas tiesību 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju 
novada pašvaldības Izsoļu komisijas 
2020. gada 8. decembra nomas tiesību 
izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0414 
nomas tiesību izsoli. Zemes vienības 
nomas tiesību  izsolē V. P. bija vienīgā 
nomas tiesību pretendente, līdz ar 
ko nosolīja lielāko nomas maksu - 
64,00 euro bez PVN par 1 ha, jeb 
66,32 euro bez PVN par visu nomas 
zemes gabalu. Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0414 nomas tiesību izsoles rezultātus 
un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar V. P. 

Par cenas apstiprināšanu „Rugāju 
novada kalendārs 2021”

Rugāju novada dome ir pasūtījusi 
SIA “Latgales druka” izgatavot 
300 vienības „Rugāju novada 
kalendārs 2021”. Kalendārs paredzēts 
dāvināšanai, prezentēšanai, kā arī 
Rugāju novada popularizēšanai, 
nodrošinot Rugāju novada 
iedzīvotājiem un viesiem iespēju 
iegādāties 2021. gada kalendāru.  
Kopējās kalendāru izmaksas par 300 
vienībām ir 815,52 euro ar PVN, līdz 
ar to viena kalendāra izgatavošanas 
izmaksas ir 2,72 euro ar PVN. Rugāju 
novada dome nolēma apstiprināt 
,,Rugāju novada kalendārs 2021” 
viena eksemplāra pārdošanas cenu 
2,72 EUR (divi euro un 72 centi) ar 
PVN.

Par grozījumiem Rugāju novada 
vidusskolas amata vienību un 
amatalgu sarakstā

Rugāju novada dome 2020. gada 
15. oktobrī ar lēmumu Nr. 237 
“Par grozījumiem Rugāju novada 
vidusskolas amata vienību un 

amatalgu sarakstā” nolēma Rugāju 
novada vidusskolas amata vienību 
sarakstā noteikt papildus 0,375 
pirmsskolas skolotāja (kods 2342 01) 
likmes ar darba algu 790,00 euro par 
likmi (296,25 euro + darba devēja 
sociālais nodoklis mēnesī), no tām: 
0,0625 likmes (2,5 stundas nedēļā) 
pirmsskolas grupiņā “Mārītes” (3-5 
g.v.) darba laika pagarinājumam no 
plkst. 7.30 līdz 18.00, 0,3125 likmes 
(12,5 stundas nedēļā) pirmsskolas 
grupiņā “Bitītes” (1,5-3 g.v.) darba 
laika pagarinājumam no plkst. 7.30 
līdz 18.00 un darba specifikai jaunākā 
vecuma grupiņā, lai nodrošinātu to, 
ka nodarbību laikā grupiņā ir divas 
audzinātājas. Lēmumu piemēroja no 
2020. gada 19. oktobra līdz 2020. 
gada 31. decembrim, lai pārliecinātos, 
vai šādas izmaiņas ir nepieciešamas 
un veicinās labāku izglītības kvalitāti. 
Rugāju novada vidusskolas direktore 
Iveta Arelkeviča informēja, ka šādas 
izmaiņas ir nepieciešamas arī turpmāk. 
Rugāju novada dome nolēma 
noteikt Rugāju novada vidusskolas 
amata vienību sarakstā papildus 0,375 
pirmsskolas skolotāja (kods 2342 01) 
likmes ar darba algu 790,00 EUR par 
likmi (296,25 EUR + darba devēja 
sociālais nodoklis mēnesī), no tām:
1. 0,0625 likmes (2,5 stundas nedēļā) 
pirmsskolas grupiņā “Mārītes” (3-5 
g.v.) darba laika pagarinājumam no 
plkst. 7.30 līdz 18.00 (iepriekš 8.00 
līdz 18.00);
2. 0,3125 likmes (12,5 stundas nedēļā) 
pirmsskolas grupiņā “Bitītes” (1,5-
3 g.v.) darba laika pagarinājumam 
no plkst. 7.30 līdz 18.00 un darba 
specifikai jaunākā vecuma grupiņā, 
lai nodrošinātu to, ka nodarbību laikā 
grupiņā ir divas audzinātājas. Lēmumu 
piemērot no 2021. gada 1. janvāra.

Par nomas pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu lauksaimniecības 
zemei

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
nomas pakalpojumu maksu 
lauksaimniecības zemei nosaka 
atbilstoši pašvaldības apstiprinātam 
nomas pakalpojumu maksas cenrādim, 
kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga 
vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, 
vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai 
tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst 

būt mazāka par 28 euro gadā).
Nomas pakalpojumu maksas cenrādi 
un nomas maksu pārskata atbilstoši 
nepieciešamībai un tirgus situācijai 
un maina ne retāk kā Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likumā 
noteiktajā termiņā. 
Rugāju novada dome ir saņēmusi 
sertificēta vērtētāja atzinumu, kurā 
norādīts, ka 1 ha tirgus nomas maksa 
gadā lauksaimniecības zemei, kas 
atrodas Rugāju novadā sastāda 56.00 
EUR (piecdesmit seši euro un 00 
centi).
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt nomas pakalpojuma 
maksu 56.00 EUR (piecdesmit seši 
euro un 00 centi) par vienu hektāru 
lauksaimniecības zemes. Nomas 
maksu piemērot no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 15. 
oktobrī ar lēmumu “Par nekustamā 
īpašuma “Kazenāji” atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē” nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu 
“Kazenāji”. Saskaņā ar Pašvaldības 
mantas novērtēšanas komisijas 2020. 
gada 10. decembra sēdes lēmumu 
“Par nosacītās cenas apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Kazenāji”, 
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 
13 737,00 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Kazenāji” ar kadastra 
numuru 38740160085 – 7,33 ha 
platībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740160085, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Kazenāji” izsoles sākumcenu 13 
737,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 
septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 
00 centi).

Ar izvērstu domes sēžu lēmumu 
tekstu var iepazīties Rugāju novada 

mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 
Pašvaldība/ Domes sēdes/

Lēmumi 2020

Informācija sociālajos jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.
gada 1. novembra līdz 30. novembrim:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un 
maznodrošinātajiem ar I grupas invaliditāti,  
vientuļajiem pensionāriem) – EUR 828,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 349,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 1848,76;

Bēru pabalsti – EUR 225,00;
Ēdināšana skolā – EUR 1689,52;
Pabalsts briļļu iegādei izdevumiem bērniem – EUR 
25,00;
GMI – EUR 189,57;
Pabalsts dzīves jubilejā – EUR 60,00;
Pabalsts politiski represētajām personām – EUR 
180,00;
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2020.gadam – EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi novembrī – EUR 5539,92;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 50470,74;
Trūcīgas personas statuss spēkā – 158 personām;

Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 96 
personām.
Piešķirts:
GMI pabalsts - 3 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 14 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 7 personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 9 personām;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC “Rugāji” 
piešķirts – 1 personai.



2020. gada DECEMBRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads

4

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2020. gada 19.novembra lēmumu Nr.264                                                                                                             

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

19.11.2020.                                                                                                                                   Nr.10/2020

Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādu grozījumu:

aizstāt noteikumu 13.2. apakšpunktā skaitli „4” ar skaitli „5”.

Domes priekšsēdētāja                 S. Kapteine

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.10/2020

Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr. 9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts izmaina summu kādā tiek sniegts pabalsts 

Ziemassvētku paciņu iegādei pirmsskolas vecuma bērniem un izglītojamajiem, 
kuri apmeklē Rugāju novada vispārējās izglītības iestādes vai pirmsskolas 
izglītības grupas un Rugāju novada Sociālās aprūpes centra klientiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījums nepieciešams, jo saldumi kļuvuši dārgāki.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtiski neietekmē
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.

Domes priekšsēdētāja                 S. Kapteine

Informē pašvaldība
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Aktualitātes kapitālsabiedrībās

Atsevišķu pašvaldības  funkciju izpildei un 
pakalpojumu nodrošināšanai  iedzīvotājiem, 
pašvaldības veido kapitālsabiedrības. Rugāju novada 
domei pieder kapitāldaļas trīs kapitālsabiedrībās, 
tas ir, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Balvu 
autotransports”, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
“Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ZAAO”.
        Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldes likumu, no 2020.
gada 1.janvāra kapitāldaļu turētājs ir pašvaldības 
izpilddirektors.
        Noslēdzoties saspringtajam gadam, strādājot 
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos, 
katram uzņēmumam  ir bijis jāpielāgojas jaunajai 
kārtībai vai pat izmaiņām  uzņēmuma darba 
organizēšanā. Decembra mēnesī tiešsaistes 
sanāksmēs kapitālsabiedrību vadība informēja par 

aktualitātēm uzņēmumu darbībā. 
 

SIA “Balvu autotransports”

SIA “Balvu autotransports”, kurš nodrošina 
pasažieru pārvadājumus gan pavasarī, kad bija 
ārkārtējā situācija, gan tagad, pārvadājumi un 
autobusu piepildījums ir atkarīgs no vispārējiem 
noteikumiem valstī.
         2020.gadā  Autotransporta direkcija veica 
jaunus iepirkumus, lai noskaidrotu kuri uzņēmumi 
veiks turpmāk pasažieru pārvadājumus līdz pat 
2030.gadam. SIA “Balvu autotransports” piedalījās 
iepirkumā kopā ar SIA “Gulbenes autobuss”, pēc tam 
arī apstrīdēja rezultātu, jo viņuprāt komisija nebija 
pareizi izvērtējusi.   Izpildot Iepirkumu uzraudzības 
biroja lēmumā norādīto, Autotransporta direkcija 
pārvērtēja konkursa par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 
2030. gadam rezultātus, un nolēma, ka būs jauns 

konkurss. Gads noslēdzies, bet joprojām ir atklāts 
jautājums, kurš uzņēmums  konkursa ietvaros 
nodrošinās pasažieru pārvadājumu pakalpojumus 
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu 
teritorijās.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība”

8 .decembrī SIA “Balvu  un Gulbenes slimnīcas “ 
valdes locekle Alīda Vāne informēja par saspringto 
situāciju veselības aprūpes nozarē, ka Gulbenes 
slimnīcā no 7.decembra slēgta aprūpes nodaļa un 
dienas stacionārs, jo trūkst darbinieku un darba 
resursi tika novirzīti uz atklāto COVID -19 nodaļu 
Balvos, ar 15 gultasvietām.
          Cilvēki nonāk slimnīcā ar kādu citu kaiti, 
pamatsaslimšana ir cita, bet vēl ir arī Covid-19 
saslimšana, līdz ar to pacients ir jāizolē no pārējiem 
pacientiem. Kā arī viņa informēja, ka darbiniekiem 
regulāri tiek veiktas Covid -19 analīzes un personāls 
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SIA “ZAAO”

Pašvaldību uzņēmums SIA “ZAAO” piedāvā 
kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus privātpersonām un 
juridiskām personām visās Ziemeļvidzemes reģiona 
pašvaldībās, kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas 
reģiona novados. 
      11.decembrī, piedaloties pašvaldībām, tika izskatīti 
jautājumi saistībā ar uzņēmuma saimniecisko 
darbību. Arī atkritumu apsaimniekošana joma 
sagaida pārmaiņas, jo izstrādes procesā ir Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam, 
kur galvenie mērķi ir:
1) Novērst atkritumu rašanos un nodrošināt 

kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu 
samazināšanu,
2) nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu 
izmantošanu,
3)   nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami
4) nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma 
samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku 
veselībai un videi drošā veidā.
       Līdz ar to vēl lielāka nozīme būs sadzīves 
atkritumu šķirošanai, kā arī atkritumu pārstrādei. 
Savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas 
maksa būs vēl daudz augstāka.
             Līdz ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa 
likmē, pieaugot izmaksām sadzīves atkritumu 
apglabāšanai poligonā, arī no 2021.gada 1.janvāra  

pieaugs arī maksa par  atkritumu apsaimniekošanu, 
tas ir Rugāju novada teritorijā būs 20,12 euro/m3 
plus pievienotās vērtības nodoklis.
       Joprojām pašvaldību lokā ir darbs ar iedzīvotājiem, 
kuri nenoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumus. 
Vai arī līgums ir noslēgts, taču maksa par atkritumu 
izvešanu  netiek maksāta un līgums tiek lauzts.
         Lai atvieglotu darbu pašvaldībām, SIA “ZAAO”  
izstrādājusi lietotni, kur ir atzīmētas tās adreses, kurās 
ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. 
Tas nozīmē jebkurā mirklī pašvaldības atbildīgais 
darbinieks vai pašvaldības policijas priekšnieks 
varēs pārliecināties, vai mājsaimniecībai ir līgums. 
Tāpēc aicinājums tiem, kuri nav noslēguši līgumus,  
to izdarīt, pretējā gadījumā  būs jāmaksā soda nauda.

arī atrodas karantīnā, atklājoties saslimšanai. 
Situācija ir brīžiem kritiska, lai vispār veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana neapstātos.
       Kā apliecināja saņemtā informācija, SIA “Balvu 

un Gulbenes slimnīcu apvienība” vadība nemitīgi 
veic pārkārtojumus darba organizācijā slimnīcā, 
pielāgojoties situācijai,  lai maksimāli nodrošinātu 
par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
          Pašvaldības vārdā PALDIES visiem 

mediķiem, ģimenes ārstiem un ārstu palīgiem un  
atbalsta personālam, kas godprātīgi, profesionāli  
un ar atdevi veic savus pienākumus, neskaitot 
darba stundas  un sniedz uzmundrinājuma 
vārdus pacientiem!  

Iepriecināti vientuļie 
seniori Rugāju novadā

Ziemassvētki ir pārsteigumu laiks, 
kad vēlamies noticēt brīnumiem 
un vēl jo vairāk vēlamies kādam 
sagādāt pārsteigumu.  Lai kaut 
mazliet iepriecinātu Rugāju 
novadā  dzīvojošos vientuļos 
seniorus, novada Sociālais 
dienests jau otro gadu gatavo 
Ziemassvētku paciņas  60 
vientuļajiem senioriem.
      Savukārt Rugāju novada 
vidusskolas 2. un 4.klases 
skolēnu rokās  nodotie krāsainie 
papīri un  dekoratīvās lentiņas, 
radoši darbojoties, pārtapa košos 
Ziemassvētku apsveikumos.
   Paldies skolēniem un klašu 
audzinātājām V.Kadakovskai un 
I.Useniecei par līdzdarbošanos 
un atbalstu Sociālā dienesta 
iniciatīvai.
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RUGĀJU NOVADĀ PROT IZMANOT 
EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒJUMU

Rugājos 13. februārī notika diskusija “Laiks 
laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?”. Pasākuma 
apmeklētāji pulcējās Rugāju tautas namā pieredzes 
stāstu uzklausīšanai un viedokļu apmaiņai par 
iespējām uzlabot dzīves kvalitāti novados, ES fondu 
izmantošanu un izaicinājumiem. Ar rugājiešiem 
un balveniešiem kopā bija arī Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks, 
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Lauku 
atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš.

APSTIPRINA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 

2018.gadā tika uzsākta Rugāju novada attīstības 
programmas 2020. - 2026. gadam izstrāde. 2019.
gadā Vides aizsardzības un reģionālā ministrija nāca 
ar paziņojumu, lai pašvaldības neuzsāk attīstības 
programmu izstrādi, jo būs administratīvi teritoriālā 
reforma un tad apvienotās teritorijas izstrādās 
vienotu programmu. Ņemot vērā, ka Rugāju novada 
attīstības programmas izstrāde jau bija uzsākta, 
tad darbs tika turpināts. Ar Rugāju novada domes 
2020. gada 23. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 91 tika 
apstiprināta Rugāju novada attīstības programma 
2020.–2026. gadam. Attīstības programma tika 
izstrādāta atbilstoši likumdošanai, nodrošinot 
teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.

SNIEGTS ATBALSTS BIZNESA IDEJAI

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību 
Rugāju novadā, arī šogad tika izsludināts “Rugāju 
novada Biznesa ideju konkurss”. Pašvaldība 
konkursa īstenošanai piešķīra finansējumu 5000 
EUR apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2020. 
gada budžeta līdzekļiem. Konkursā atbalstu guva 
viena biznesa ideja – Agritas Lužas iesniegtais 
projekta pieteikums“Materiālās bāzes papildināšana 
iespiedprodukcijas ražošanai”, kura realizācijai tika 
piešķirts līdzfinansējums 1058,00 EUR apmērā.

NODROŠINĀTA SKOLĒNU 
NODARBINĀTĪBA VASARĀ

Tā  kā   Rugāju   novada  pašvaldības  2020.
gada  budžetā tika ieplānota līdzfinansējuma 
summa skolēnu nodarbinātības pasākumiem, 
tad izvērtējot situāciju un noteikto kārtību par 
sociālo distancēšanos, maijā tika lemts, ka arī 
šovasar skolēniem tiks piedāvāts darbs vasarā. 
Nodarbinātības pasākumi tika nodrošināti 14 
skolēniem, kuru  dzīvesvieta deklarēta Rugāju 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri 
mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas 
brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu.

STRĀDĀ PIE TERITORIJU SAKOPŠANAS

2019. gadā Rugāju novada Saimnieciskās 
nodaļas darbinieki uzsāka teritorijas attīrīšanas 
un sakopšanas darbus Skolas ielas 5, Rugājos, 
pieguļošajā teritorijā. Darbu rezultātā tika nojaukti 
sabrukušie šķūņi, teritorija attīrīta no krūmiem un 
atkritumiem. Sakopšanas darbi šogad turpinājās 
arī Rugāju ciema ūdenstorņa pieguļošajā teritorijā. 
Darbu rezultātā tika izgriezti krūmi, savākti sadzīves 
atkritumi, attīrtītajā teritorijā tika izcelti celmi 
un planēta teritorija, lai to varētu pļaut, kā arī tiks 
izrakts novadgrāvis.

PENSIONĀRU BIEDRĪBA SAŅEM 
DĀVINĀJUMU

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.

ORGANIZĒTAS MĀCĪBAS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀCĒJIEM

Rugājos norisinājās mācības uzņēmējdarbības 
uzsācējiem. Šī gada 30. septembrī un 1. oktobrī, 

uzņēmēji tikās vienkopus Rugājos, lai piedalītos 
apmācībās “No idejas līdz pārdošanai”, projekta “No 
hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas 
– Krievijas pierobežas teritorijā” ietvaros. Atbildes 
uz  visdažādākajiem  jautājumiem, kas saistīti ar 
biznesa modeļa  izveidošanu, biznesa  plānu, spēju 
izskaidrot, atpazīt un sniegt savas biznesa idejas 
skaidru prezentāciju, pieņemt lēmumus biznesa 
attīstībai, palīdzēja rast konsultāciju uzņēmuma 
“SIA KOTA. NU” īpašnieks Jānis Baltačs, kurš ir 
sertificēts vadības konsultants.

ATJAUNO VIDES INSTALĀCIJU RUGĀJOS

2017. gadā Rugāju novada pašvaldība piedalījās 
projektā “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 
pētnieku sevī!”, kurš tika veltīts Latvijas simtgadei. 
Lai veicinātu dabas vērtību atpazīstamību 
Ziemeļlatgalē, tika radīti pieci vides instalāciju 
objekti, kas ir kā četru dabas stihiju atspulgi - 
uguns, ūdens, gaiss, zeme. Šī gada rudenī, Rugājos 
uzstādītajai vides instalācijai, kas ir visu uzskaitīto 
stihiju apvienojums, tika atjaunotas krāsas, lai tā no 
jauna priecētu gan iedzīvotājus, gan ciemiņus.

APKOPOTA INFORMĀCIJA PAR RUGĀJU 
CIEMA VĒSTURI

Kad risinās lieli notikumi un pārmaiņas pasaulē 
un valstī, izmaiņas nonāk arī līdz katram ciemam, 
ciematiņam, lauku sētai. To kā Rugāju ciems ir 
mainījies, mēs varam vērot ik dienu. Šogad, kad 
ciemam apritēja 90 gadi, kopš tas ieguvis ciema 
tiesības, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju, 
atstkatījāmies uz senajiem un jau mūsdienīgākiem 
Rugājiem. Mūsu ciems ir attīstījies, ir notikušas 
vērienīgas pārmaiņas, būvētas ēkas, nodrošināti 
dažādi pakalpojumi iedzīvotājiem. 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.

LAZDUKALNA PAGASTAM APRIT 55 GADI

Lazdukalna pagastam šogad aprit 55 gadi. Interesanti 
ir tas, ka Lazdukalna pagasts ir izveidojies, atdalot 
nelielas teritorijas no trīs citiem pagastiem: Bērzpils, 
Tilžas, Rugāju, dēvēja 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.

PROJEKTA IETVAROS IZVEIDO 
DENDROLOĢISKO DĀRZU

“Meža dienas” 2020 un Pasaules talkas ietvaros, 
šī gada 18. septembrī, Rugājos tika iekārtots 
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 

Turpinājums no 1.lpp.
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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. Projekta 
ietvaros, 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. Savukārt 
7. oktobrī mežu īpašnieki un apsaimniekotāji 
pulcējās uz semināru “Mežu apsaimniekošana”.

PASĀKUMU “KOPĀ ROKU ROKĀ” AIZVADA 
MĪLESTĪBAS NOSKAŅĀS

Reizi gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
bērni ar īpašām vajadzībām, viņu asistenti un 
pedagogi pie sevis aicina tuvāku un tālāku skolu 
bērnus, lai vienotos kopīgā atkalredzēšanās priekā, 
un ar draudzīgiem, sirsnīgiem un pozitīviem 
mirkļiem izdzīvotu pasākumu “Kopā roku rokā”. 
Šogad pasākums tika aizvadīts mīlestības noskaņās.

IZZINA ŪDENSPUTNU LIGZDOŠANU

20. augusta rītā Rugāju novada vidusskolas un 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas jaunieši devās 
atpūtas braucienā uz Ūdens tūrisma attīstības centru 
“Bāka”, kur vēroja putnus un dabu ar sauszemes 
teleskopu un binokļiem no “Bākas” jumta skatu 
platformas, lai pilnvērtīgi izbaudītu un izzināt 
ūdensputnu ligzdošanu Kvāpānu dīķos un Lubāna 
ezerā.

APGŪST MĀCĪBU PRIEKŠMETU 
PASNIEGŠANAS DAŽĀDOŠANAS 
METODES

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

AKREDITĒTA RUGĀJU NOVADA 
VIDUSSKOLA

Izglītības kvalitātes valsts dienestā izveidotā 
Akreditācijas ekspertu komisija no 2020. gada 10. 
līdz 14. februārim veica normatīvajos aktos noteikto 
Rugāju novada vidusskolas darbības un izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu jeb 
akreditāciju. Vienlaikus ar vidusskolas akreditāciju 
tika veikta arī tās direktores profesionālās darbības 
novērtēšana. Akreditācijas komisija vidusskolai 
augstāko vērtējuma līmeni – ļoti labi – noteica par 
darbu trijos kritērijos, 13 kritērijos ir vērtējums labi, 
vienā kritērijā – pietiekami. Akreditācijas komisija 
ir uzsvērusi Rugāju novada vidusskolas darbības/
izglītības programmu īstenošanas stiprās puses – 
cieņpilna un labvēlīga atmosfēra mācību stundās, 
plašs interešu izglītības programmu piedāvājums 
atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm. Izglītības 
iestāde sniedz daudzveidīgu atbalstu izglītojamajiem 
personības veidošanā. 

AKREDITĀCIJAS KOMISIJA IZVĒRTĒ 
RUGĀJU NOVADA EGLAINES 
PAMATSKOLAS DARBĪBU 

2020. gada 13. maijā, pēc iepriekšējas nosūtītās 
dokumentācijas izpētes, notika pirmā tiešsaistes 
tikšanās ar Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
akreditācijas ekspertu komisiju, attālinātā intervijā 
tiekoties atsevišķi ar izglītības iestādes direktori, 
direktora vietniekiem, dibinātāja/pašvaldības 
pārstāvjiem, pedagogiem, atbalsta personālu, skolas 
padomi/ vecākiem, izglītojamajiem. Ar izvērstu 
atzinuma tekstu varēs iepazīties 2021. gada janvāra 
“Kurmenītē“.

UZRĀDA SASNIEGUMUS MĀCĪBĀS, 
OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS

Neskatoties uz neskaidro situāciju, kas radās marta 
vidū, izsludinot ārkārtas situāciju un ieviešot 
pārmaiņas daudzās jomās, mācību gads šī gada 
maijā veiksmīgi noslēdzās arī pašvaldības izglītības 
iestādēs. Šī situācija ieviesa izmaiņas arī olimpiāžu, 
konkursu, sacensību un citu pasākumu norisē, kurās 
bija plānojoši piedalīties mūsu novada izglītības 
iestāžu skolēni. Neskatoties uz to, līdz 2020.gada 
12.martam, skolēni ir piedalījušies un ieguvuši 
godalgotas vietas gan novada, reģiona, valsts un 
starptautiskā līmeņa pasākumos, kā arī mācībās 
uzrādījuši labas un teicamas sekmes. Rugāju novada 
dome ik gadu, noslēdzoties mācību gadam, apbalvo 
izglītojamos par augstiem sasniegumiem mācībās, 
olimpiādēs un konkursos. Arī šogad naudas 
balvas neizpalika, tikai to saņemšana bija vairāk 
individuāla, dienā, kad klases audzinātājs aicināja 
saņemt liecību.

MĀCĀS PELDĒT AR SUP DĒĻIEM

Abrakadabra – mācību motivācijas projekts 
skolēniem ir projekts par to, ka mācīties ir 
forši, mācīties ir interesanti un vērtīgi. Viena 
no neparastākajām aktivitātēm un pati lielākā 
uzdrīkstēšanās no dalībnieku puses, viennozīmīgi, ir 
bijusi apmācību nodarbība – peldēt ar SUP dēļiem 
pa Boževas ezeru. Jauniešu vidū valdīja patiešām 
jauka un atbalstoša atmosfēra, viņi viens otru 
uzmundrināja un tas iedrošināja arī pašus atturīgākos 
izmēģināt neparasto izklaidi. Nodarbības beigās 
visi dalībnieki graciozi slīdēja uz SUP dēļiem pa 
Boževas ezera virsmu!

GŪST GODALGOTAS VIETAS BALTIJAS 
ČEMPIONĀTĀ SVARBUMBU CELŠANĀ

Šī gada 22.augustā Varakļānos notika Baltijas 
čempionāts svarbumbu celšanā. Ar lieliskām 
sekmēm startēja Latvijas komanda, kas pēc 2 gadu 
pārtraukuma ieguva 1. vietu komandu kopvērtējumā 
ar ļoti lielu pārsvaru, uzvarot individuāli 7 disciplīnās 
no 11, kā arī komandu stafetē. Par uzvarētājiem 
savās disciplīnās kļuva: Ainārs Dokāns, Jānis 
Dokāns, Sergejs Arbuzovs, Oļegs Grošteins, Māris 
Rubulis, Dārta Stivriņa, Līga Latkovska. 

IZCĪNA PIRMO VIETU EIROPAS 
ČEMPIONĀTĀ

No 29.septembra līdz 3.oktobrim Dānijas pilsētā 
Nestvedā notika Atklātais Eiropas čempionāts 
svarbumbu celšanā.  Jauniešu konkurencē Dita 
Stivriņa no Rugājiem izcīnīja pirmo vietu klasiskajā 
divcīņā un pirmo vietu garā ciklā vingrinājumā. Fo
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UZRĀDA  LABUS  VĒRTĒJUMUS 
CENTRALIZĒTAJOS EKSĀMENOS

Aizvadītais pusgads mums visiem bija citādāks nekā 
ierasts, valstī noteiktās epidemioloģiskās kārtības 
dēļ, īpaši skolēniem. Prieks, ka mūsu skolās, 
veiksmīgi noslēdzoties mācību gadam un jauniešiem 
saņemot izglītības dokumentus par pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, attālinātais 
mācību process nav būtiski ietekmējis zināšanu 
apguvi un centralizētie eksāmenu rezultāti uzrāda 
labus vērtējumus. Paldies par izturību skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem. 

DAMBRETES TURNĪRAM RUGĀJOS 
APRITĒJUŠI JAU PIECI GADI

Jau piekto gadu Rugāju tautas namā kopā pulcējās 
dambretes spēles cienītāji, lai mirkli pirms pavasara 
pavadītu laiku draudzīgās sacensībās pie dambretes 
galda. Pirms pieciem gadiem, lai veicinātu galda 
spēļu popularitāti un kopā pulcētu to spēlētājus, 
Rugājos tika aizsākta tradīcija – dambretes turnīrs, 
kas ik gadu pulcē arvien vairāk šīs spēles cienītāju 
dažādās vecuma grupās. Piektais, mazās jubilejas 
turnīrs, Rugājos notika 2020. gada 8. februārī, un 
šogad tajā piedalījās 24 dalībnieki dažādās vecuma 
grupās: bērni, jaunieši, vidējā paaudze un seniori. 

NORISINĀJUSIES SAIMNIEKU UN 
SAIMNIEČU DIENA

Rugāju novads vienmēr ir varējis lepoties ar saviem 
iedzīvotājiem, jo  ir  zināms,  ka  mums  ir apņēmīgi 

mājražotāji, veiksmīgi uzņēmēji, centīgi sportisti, 
talantīgi sava amata pratēji, čaklas rokdarbnieces, 
gardākā siera sējējas un maizes cepējas, brašākie 
labības kūlēji, skaistāko puķu audzētājas un saldākā 
medus vācēji. Uz Saimnieku un Saimnieču dienu 
Skujetniekos, šī gada 25. jūlijā, pulcējās gan 
tie, kuri bija sarūpējuši sieru, maizi, medu, alu, 
pīrāgus, gan arī tie, kuriem visus lauku labumus 
bija iespēja degustēt un iegādāties. Savukārt 
amatierteātra “Zibšņi” vadītāja Arnita Rakstiņa 
bija sagatavojusi meistarklasi, kurā rādīja, kā 
gatavot sieru uz ugunskura. Par pasākuma omulīgo 
gaisotni parūpējās Lazdukalna kapela un citi tautas 
muzikanti, kuru mūzikas pavadījumā vedās jestras 
dejas un pasākuma apmeklētāju noskaņojums kļuva 
arvien pozitīvāks.

“ATĀ VASARA” - PASĀKUMS VISAI 
ĢIMENEI RUGĀJOS

Šī gada 29. augusta pēcpusdienā, Rugāju parkā, 
norisinājās pasākums, kurš nu jau būs iedibināts, kā 
tradīcija Rugājos vasaras izskaņā - “Atā vasara”. Ar 
dažādām aktivitātēm ikvienai gaumei un vecumam, 
tika aizvadīta vasarīgā, lai arī lietainā sestdienas 
diena. Savukārt vakara noslēgumā uz koncertballi 
Rugāju tautas namā aicināja grupa “Galakatika”.

IESVĒTĪTAS ĒRĢELES

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.

ĪSTENOTS PROJEKTS “KAD MŪZIKA 
SKAR DVĒSELES STĪGAS” 

Īstenojot projektu “Kad mūzika skar dvēseles stīgas”,  
tika pilnībā un labā kvalitātē veikta projekta izpilde 
un iegādātas “Viscount” firmas digitālās ērģeles un 
apskaņošanas iekārtu komplekts, kurā ietilpst četras 
skandas, divi mikrofoni, aktīvā akustiskā sistēma, 
jaudas pastiprinātājs Rugāju Romas katoļu baznīcai. 

BĀNĪTIS SITA – BURZOVA ŠOVASAR 
PIESTĀJA RUGĀJOS

Lai arī šodien tam varētu būt grūti noticēt, bet bija 
laiks, kad cauri Rugājiem, svilpdams un dunēdams, 
kursēja bānītis. Tāpēc šogad Rugājos tika svinēti 
svētki „Bānītis Sita – Burzova piestāj Rugājos”, 
lai kopā atcerētos un godinātu dzelzceļu un bānīti, 
kas kursēja cauri Rugājiem, piestādams arī Rugāju 
stacijā. Spītējot lietum, teju visas dienas garumā, 24. 
jūlijā Rugājos norisinājās pasākums visai ģimenei, 
kura ietvaros ikviens sev varēja atrast interesējošu 
aktivitāti, kurā piedalīties vai atbalstīt dalībniekus. 

ATZĪMĒ 90 GADU JUBILEJU 

Novembris ir mūsu valsts Latvijas dzimšanas dienas 
mēnesis, taču rugājiešiem tas ir arī mūsu dziesmu 
Lāčplēša, skolotāja un diriģenta Pētera Sudarova 
svētku mēnesis. 11. novembrī cienījamais Rugāju 
jauktā kora “Vārpa” diriģents atzīmēja 90 gadu 
jubileju. P. Sudarovs reiz ir teicis, ka vienmēr ir 
jābūt patiesam pret dziesmu un cilvēkiem. 

Projektu īstenošana 2020. 
gadā
Lonija Melnace
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Rugāju novada dome aktīvi apgūst Eiropas 
Savienības fondu projektus, 2020.gadā ir  pabeigti 
iesāktie projekti, kā arī turpināsies projektu 
īstenošana turpmāk uzsāktajiem projektiem. 
- Triju gadu garumā turpinājās iesniegtais projekts 
“DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju 
novada iedzīvotājiem” Eiropas Sociāla fonda 
atbalstītajā 9.2.4.2.  pasākumā “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei”. Projekts tika īstenots no 2017. - 2019.
gadam. Projekta izmaksas EUR  30 709,00,  t.sk. 
Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR  26 102,55, 
valsts budžeta finansējums EUR 4 606,35. Rugāju 
novada dome 2020.gadā pieteicās otrās kārtas 
finansējumam, turpinot uzsākto projektu un piedāvās 
iedzīvotājiem sabiedrības veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumus. Otrajā kārtā 
piešķirtais finansējums ir EUR  20 847,00  t.sk. 
Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR  17 
719,95, valsts budžeta finansējums EUR 3 127,05. 
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: semināri 
par onkoloģiskām slimībām; sirds un asinsvadu 
slimībām; veselīgu uzturu; fiziskām aktivitātēm; 
par psihoemocionālā klimata uzlabošanu, katram 
iedzīvotājam; izglītojošas lekcijas skolēniem par 
aktuālo atkarību veidiem un profilaksi; vingrošanas 
grupu nodarbības bērniem; vasaras nometnes 
bērniem; fizioterapeita nodarbības; nūjošanas 
nodarbības; TRX vingrošanas nodarbības; 

peldēšanas nodarbības.
- Kopš 2015.gada 21.decembra Rugāju novada 
dome  īsteno projektu Nr. 8.3.3.0/15/I/001 
“PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt 
mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu 
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, nodarbinātībā,  Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas 
projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 
preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, 
kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. Rugāju novadā 2019. gadā projektā “Proti 
un Dari!” iesaistīti 2 jaunieši, projektā izlietotais 
finansējums- 724,13 EUR.

- 2019.gada decembrī tika sagatavots un iesniegts 
Lauku atbalsta dienestā (LAD) projekts “Viedā 
sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā” 
LEADER projektu konkursa 7.kārtā. Projekts 
tieši papildina tūrisma infrastruktūras attīstību, 
teritorijas labiekārtošanu, piesaistot lielāku tūristu 
skaitu novadam. Projekta ietvaros tika iegādāts un 
uzstādīts viedais sols - velosipēdu apkopes punkts, 
kurš veic daudz un dažādas funkcijas. Viedais sols 
ir augstas kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija, 
eleganti noformēta ar jaudīgiem saules paneļiem 
jumtiņa vietā ar daudzām iebūvētām funkcijām 
solā – bezvadu internets WiFi, viedtālruņu lādētājs, 
velosipēda turētājs, kontaktligzda elektrisko 
velosipēdu, elektroskūteru u.c. ierīču uzlādēšanai, 
LED gaisma, LDC displejs, velosipēda remonta 
instrumenti, USB pieslēgvietas elektriskajām 
ierīcēm, apgaismojums un iebūvēti sensori datu 
vākšanai un analīzei – interneta lietotāju skaita un 
datu izmantošanas skaitītājs, uzlādēto velosipēdu 
skaits, temperatūras sensors u.c. Projekta īstenošana 

notika 2020.gadā. Kopējās izmaksas EUR 
10527,00; t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR  9000,00, 
pašvaldības finansējums EUR 1527,00.

- 2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Baldonēs”, pasākuma 4.3. “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekts tika 
realizēt 2020.gadā.  Projekta kopējās izmaksas EUR 
40 656,39, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 33330,42, 
pašvaldības finansējums EUR 7325,97.

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a



2020. gada DECEMBRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads9
- 2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Rugājos”, pasākuma 4.3. “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekts tika 
realizēts 2020.gadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 
31 737,92, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 25363,68, 
pašvaldības finansējums EUR 6374,24.

- 2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Kaņepienē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekts tika 
realizēts 2020.gadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 
113427,33, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 101119,84, 
pašvaldības finansējums EUR 12 307,49.

- 2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagastā un Lazdukalna pagastā”, pasākuma 
4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 
ietvaros. Projekts tika realizēts 2020.gadā. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 78557,87, t.sk. 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai) finansējums EUR 68712,73, pašvaldības 
finansējums EUR 9 845,14. 

- Uzsāktā projekta “Uzņēmējdarbības attīstība 
Austrumu pierobežā” 5.6.2. SAM „Teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” realizēšana ir pabeigta. Objektā 
nekustamais īpašums “Rosība” laukuma izbūve un 
pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve 

Lazdukalna pagastā ir noslēgusies. Projekta 
izmaksas EUR 351 360,22 t.sk. ERAF finansējums 
EUR 287 799,15; valsts budžeta dotācija EUR 15 
038,22; pašvaldības līdzfinansējums EUR  35065,75 
un privātās attiecināmās izmaksas EUR 13 457,10. 
2020.gadā tika izstrādāts būvprojekts pašvaldības 
“Skolas un Dzelzceļa ielu” pārbūvei Rugāju 
ciemā un līdz gada beigām arī tika pārbūvētas 
pašvaldības Skolas un Dzelzceļa ielas. Projekta 
izmaksas EUR 398 745,88 t.sk. ERAF finansējums 
EUR 326 612,75; valsts budžeta dotācija EUR 
17 066,32; pašvaldības līdzfinansējums EUR  39 
794,84 un privātās attiecināmās izmaksas EUR 15 
271,97. Projekti tika vērsti uz degradēto teritoriju 
sakārtošanu, ceļu infrastruktūras izbūvi, sakārtotās 
teritorijas piedāvāšanu uzņēmējiem.

- Uzsāktais Rugāju novada domes projekts 
„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Rugāju novadā”  9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 
pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros ir 
pabeigts. 2020.gadā Lazdukalna pagastā pārbūvēja 
ēku, izveidojot dienas aprūpes centru, kas paredzēta 
sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Kopējās projekta izmaksas EUR 
185 854,51 t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 182 
515,00;  ERAF finansējums EUR 118 449,20; valsts 
budžeta dotācija EUR 6270,84 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR  61 134,47.

- 2018. gadā ir uzsākta un 2020.gada sākumā tika 
pabeigta Rugāju novada Attīstības programmas 
2020. – 2026. gadam izstrāde. Apzinot novada 
iestāžu vajadzības, tika izstrādāti Rīcības un 
Investīciju plāni turpmākajiem 7 gadiem. 

- No 2019. gada 8. februāra tiek īstenots Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
Līdz 2020. gada 1. decembrim projektā apgūts 
finansējums EUR 18 837,47. Atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 
ietvaros Rugāju novada dome ir noslēgusi 2 līgumus 
ar biedrībām “PRO.ini” un “VISION” par jaunatnes 
iniciatīvu projektu īstenošanu pašvaldības izglītības 
iestādēs, par kopējo summu EUR 9 200 apmērā 
(Eiropas Sociālā fonda finansējums un valsts 
budžeta finansējums).

No 2017. gada 15. marta tiek īstenots Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
Līdz 2020. gada 1. decembrim izlietoti projekta 
finansu līdzekļi EUR 3 739,24 apmērā.

No 2017. gada 1. septembra tiek īstenots Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai; projekts Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai’. Līdz 2020. gada 1. 
decembrim izlietoti projekta finansu līdzekļi EUR 
8 140,79 apmērā.

Jauns 
izaicinājums - 
iespēja kļūt par 
nākotnes 
varoni
Informācija: Elvita Rizena

Ar patiesu prieku vēlos pastāstīt, ka es, Elvita 
Rizena, Rugāju novada vidusskolas 9.klases 
skolniece, esmu izturējusi Latvijas mēroga 
konkursu, kurā tika izvēlētas 50 meitenes no 13-
17 gadiem, un veiksmīgi piedalos Valsts izglītības 
satura centra sadarbībā ar British Council 
pārstāvniecību Latvijā īstenotajā līderības, 
uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā 
‘’Future Heroes’’. Šī programma jau 4 gadus 
tiek realizēta Igaunijā, un man paveicās, ka arī 
Latvijā meitenēm tika piedāvāta šī iespēja.
     Galvenais programmas mērķis ir izglītot 
jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, 
stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un 
attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes kā 

komunikācija, sadarbība, vadība, uzņēmējdarbība, 
finanšu, digitālā un mediju pratība.
              Programma   ilgs līdz 2021.gada 
februārim. Jau šobrīd es  katru otro  sestdienu 
virtuāli tiekos tematiskās darbnīcās (Voice&Will, 
Tech&Entrepreneurship, Digital Impact&Media 
literacy), kuras vada zinoši profesionāļi un 
iedvesmojošas personības, piemēram, Eva 
Johansone, Gustavs Terzens, Lotte Tisenkopfa - 
Iltnere un citi. Visas aktivitātes notek angļu valodā. 
Paralēli darbnīcām mentores vadībā es jau gandrīz 2 
mēnešus aktīvi darbojos un kopā ar savu komandu 
veidoju sociālu/biznesa projektu, ko drīz varēs 
aplūkot plašāka auditorija.
        Es domāju, ka šī programma ir brīnišķīga 
iespēja, un par to es esmu pateicīga angļu 
valodas skolotājai I.Ločmelei, kura izteica šādu 
piedāvājumu piedalīties. Nešaubos, ka meitenes, 
kuras darbojas šajā programmā, un mana komanda 
“Jane”, sasniegs savus mērķus, jo mums ir dots viss 
nepieciešamais, lai izdarītu to, ko vēlamies. Par to 
ir parūpējušās programmas koordinatore Aina Špaca 
un programmas menedžere Sandra Prince, kā arī visi 
pārējie, kuri ir iesaistīti šajā programmā.
          Esmu  pārliecināta,  ka  Future  Heroes 
programma patiešām dos ieguldījumu drosmīgas, 
saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, 
kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu 
radītājām. Es ļoti ceru, ka piepildīsies arī mūsu 
cerība tikties klātienē! 
          Vēlu visiem izturību, pacietību šajā izaicinājumu 

pilnajā laikā! Lai mums visiem izdodas viss 
iecerētais! Atceries - tu pats veido savu nākotni!
Par programmas aktivitātēm var uzzināt 
facebook lapā: https://www.facebook.com/
FutureHeroesLatvia/

Fo
to

: n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va



2020. gada DECEMBRIS www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

www.facebook.com/Rugāju novads10

Pakalpojumu sniegšana Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 
laika periodā no 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu 67387661

Izglītības un zinātnes ministrijas info centrs par izglītības nodrošināšanu valstī 67226209

Uzziņai par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību (Veselības ministrija) 67876191
Ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, ziņošanai par iespējamiem likumpārkāpējiem 110
VIEGLI saslimšanas simptomi un lai pieteiktos analīzēm (9:00 - 18:00) 8303
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis akūtu saslimšanu un traumu gadījumos, kā arī hronisku slimību saasinājuma brīžos 66016001
SMAGI saslimšanas simptomi (diennakts) 113

IESTĀDE/ 
STRUKTŪRVIENĪBA

IEROBEŽOJOŠIE 
PASĀKUMI

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANA KONTAKTTĀLRUŅI, E-PASTI

Rugāju novada 
domes administrācija 
(Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju 
pagastā un Bērzu ielā 8, 
Benislavā, Lazdukalna 
pagastā), tajā skaitā 
Valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu  
apkalpošanas centros

• PAKALPOJUMU 
SNIEGŠANA NOTIEK 
ATTĀLINĀTI

• Aicinājums maksājumus 
veikt ar bankas 
pārskaitījumu

• Saziņu veikt attālināti
• Izmantot e-pakalpojumus 

portālā www.latvija.lv
• Konsultācijas par 

e-pakalpojumiem attālināti 
var saņemt Valsts un 
pašvaldību vienotajos klientu 
apkalpošanas centros

• Apmeklētājiem iespēja 
dokumentus, kas adresēti 
domei/ iestādēm ievietot 
pastkastē pie Domes 
(Kurmenes iela 48, Rugājos)

Dome:
Tālrunis: 64521351; 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri:
Tālrunis: 64521351; 27832856; 66954841
E-pasts:  rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Tālrunis: 28398550,66954860
E-pasts: lazdukalnapagasts@ pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Administrācijas un iestāžu kontaktinformācija 
Rugāju novada domes mājas lapā www.rugaji.lv sadaļā 
KONTAKTI

Sociālais dienests PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NOTIEK ATTĀLINĀTI 
Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar sociālo darbinieci Kristiānu Zelču (tālrunis: 26695251)

Rugāju novada 
bibliotēkas

APMEKLĒTAJIEM SLĒGTAS

Rugāju jauniešu 
iniciatīvu - 
interešu centrs

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS

Sociālās aprūpes centrs 
“Rugāji”

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS

Būvvalde PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NOTIEK ATTĀLINĀTI
Bāriņtiesa PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NOTIEK ATTĀLINĀTI
Dzimtsarakstu nodaļa JA PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA IESPĒJAMA TIKAI KLĀTIENĒ, SAZINĀTIES AR DARBINIEKIEM UN INDIVIDUĀLI 

VIENOTIES

Informācija: Veselības ministrija

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un 
cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas 
iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti 
stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. 
janvārim.     To       mērķis   ir   visai  sabiedrībai 
kopīgi radīt    apstākļus,     kuros   vīruss    nevar 

izplatīties. No 21. decembra, ir aizliegts 
sniegt skaistumkopšanas, tostarp friziera, 
pakalpojumus, durvis slēdz muzeji, bibliotēkas, 
izstāžu zāles un sporta klubi. Tāpat kā līdz šim, 
ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelti un aizliegti 
visi publiskie pasākumi klātienē. 
      Tāpat   kā   līdz  šim,   ikvienam   ikdienas  gaitās 

jāievēro     2 + 2 princips – divi metri, divi cilvēki. 
Tātad visur, kur vien iespējams, jāievēro divu 
metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem 
cilvēkiem.
        To   paredz   grozījumi   Ministru kabineta rīkojumā 
Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 
kurus valdība apstiprināja 17. decembrī.

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums 
līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības 
pasākumus un ierobežojumus
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Tiek izsludinātas 
Rugāju novada domes 
īpašumā esošas
kustamās mantas 
pārdošana par brīvu 
cenu
Rugāju novada dome izsludina īpašumā esošas kustamās mantas 
pārdošanu par brīvu cenu:
1. vieglais pasažieru auto VW Caravelle reģ.Nr. GM 9641 (pirmās reģistrācijas
datums 30.11.2000, tehniskās apskates NAV, motors 2,5 D) – pārdošanas cena 
360,00 EUR;
2. vieglais pasažieru auto MAZDA 626 reģ.Nr. GB 509 (pirmās reģistrācijas 

datums 28.06.2000, tehniskās apskates NAV, motors 2,0 benzīns) – pārdošanas 
cena 135,00 EUR;
3. pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 0303 reģ.Nr. GD 4950 (pirmās 
reģistrācijas datums 11.10.1990, tehniskās apskates NAV, motors 6V turbo 
dīzelis) – pārdošanas cena 680,00 EUR;
4. traktors zāles pļāvējs HUSQVARNA LTH 171 (bez zāles pļaušanas 
mehānisma un ar rāmja defektiem) - pārdošanas cena 50,00 EUR.

• Ar noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv.

• Kustamās mantas pircējs pieteikumu var iesniegt Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos ievietojot pastkastē pie Domes, nosūtot pa 
pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu) vai pa e-pastu, oriģinālu iesniedzot pie 
līguma noslēgšanas, vai izsoles gadījumā izsoles dienā, līdz 2021.gada 
12.janvārim plkst.15:00. E-pasts: dome@rugaji.lv

• Ja noteiktajā termiņā uz Kustamo mantu ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi 
pieteikumi Kustamās mantas pirkšanai par brīvu cenu, komisija uzaicina 
pretendentu piedalīties Kustamās mantas izsolē, kas tiks organizēta 10 
darba dienu laikā pēc Valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.

• Kontaktpersona: Līga Cepurniece, tālrunis 29342304; 
       e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv
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Izmaiņas 
sociālajā jomā 
2021. gadā
• Minimālā mēneša darba alga normāla darba 

laika ietvaros būs 500 eiro.

• Garantētais minimālais ienākumu līmenis 
(GMI) tiks paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro 
līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis būs 272 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 
Maznodrošinātas  mājsaimniecības ienākumu 
slieksni  katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne 
augstāku kā 436 eiro  pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par 
trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.

• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu 
likme būs 34,09 % (darba devējam 23,59 %, 
darba ņēmējam 10,50 %), pašnodarbinātajam 
31,07 %

• Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs 
ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, 
invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes 
un slimības apdrošināšanai, veselības 
apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, bet 
MUN maksātāja nodarbinātie (darbinieki un 
tie, ar kuriem ir noslēgts uzņēmuma līgums 
un persona nav reģistrēta kā saimnieciskās 
darbības veicēja) ir sociāli apdrošināti kā darba 
ņēmēji vispārējā kārtībā. Līdz 2021. gada 30. 
jūnijam saglabājas līdzšinējā kārtība tiem MUN 
maksātājiem, kuri statusu iegūs līdz 2020. gada 
31. decembrim.    

• Pašnodarbinātajiem, kuri bija izvēlējušies 
maksāt patentmaksu, jāizvēlas cits nodokļu 

maksāšanas režīms. Samazinātās patentmaksas 
maksātājiem saglabājas līdzšinējā kārtība. 

• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021. gadā būs 
personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu, ja 
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. 
Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties 
priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms vispārējā 
pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2021. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras 
sasniegušas 62 gadu vecumu. (No 2014. gada 
pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, 
t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks 
sasniegts 65 gadu vecums).

• Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas 
apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi no katra 
personas apdrošināšanas stāža gada. Minimālo 
vecuma pensiju aprēķinās  minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzei 136 eiro (personām ar 
invaliditāti no bērnības –163 eiro), piemērojot 
koeficientu – 1,1, un par katru nākamo gadu, 
kas pārsniedz 15 gadus, kas nepieciešami 
vecuma pensijas piešķiršanai, apmēru palielinot 
par diviem procentiem no minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzes. 

• Noteikti jauni minimālie invaliditātes pensijas 
apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi no invaliditātes 
pensijas aprēķina bāzes 136 eiro (personām ar 
invaliditāti no bērnības –163 eiro):

       - III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes 
pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina 
bāzes līmenī, kas ir 136 eiro, bet personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
         - II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst 
būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 
136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi 
II grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs 
būs 190,40 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš 
bērnības – 228,20 eiro.
    - I grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst 
būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 
136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi 
I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs 
būs 217,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš 

bērnības – 260,80 eiro. 

• Palielinoties invaliditātes pensiju apmēriem, 
palielināsies arī atlīdzību par darbspēju 
zaudējumu, kas noteikti sakarā ar nelaimes 
gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību, 
minimālie apmēri, jo atlīdzību apmēri nedrīkst 
būt mazāki par attiecīgajai invaliditātes grupai 
noteikto minimālo invaliditātes pensiju.

• Atcelts maksimālais izmaksas ierobežojums 
slimības pabalstam, kas tiek izmaksāts sakarā 
ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto 
arodslimību.

• Slimības pabalstu slima bērna, kurš nav 
sasniedzis 14 gadu vecumu, kopšanas gadījumā 
izmaksā līdz darba nespējas 30. dienai, ja bērnu 
kopj traumas dēļ, kas saistīta ar kaulu lūzumu.

• Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem. Vienreizējs 
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
būs 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti 
kopš bērnības - 327 eiro. Grozījumi paredz 
arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks 
sekmīgi mācās - 109 eiro mēnesī, savukārt 
personām ar invaliditāti kopš bērnības - 163 
eiro mēnesī. Palielināts arī  pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad 
tas noteikts 820.05 eiro apmērā.

• Pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta 
izmaksas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam. 
Līdz ar to cilvēki, kuriem piešķirtā bezdarbnieka 
pabalsta izmaksas periods beidzas 2020. gada 
12. martā vai vēlāk un kuri sakarā ar Covid-19 
izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas 
apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā, var 
pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, kuru 
piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas 
bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz 
laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Plašāka informācija: Labklājības ministrijas 
mājaslapā www.lm.gov.lv
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Mēs esam eņģeļi viens otram,
Caur sirdi, caur mīļu vārdu...
Caur to, ka mēs esam viens otram,
Un nevajag ikdienā uzsvērt,
Bet vienkārši būt.
Būt, lai otrs mūsu esību jūt.
/Aija Celma/

Šis gads nav bijis no vieglākajiem, tomēr 
labo vēsti un labos darbus apturēt nespēs 
arī šī brīža  apstākļi, un biedrība 
Neatkarība Balt. tam spilgts piemērs!  
Jau ilgus gadus biedrība sniedz palīdzību 
un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši atkarību 
problēmā. Tomēr tas nav viss, un šogad, sadarbībā 
ar projekta Samariešu soma partneri biedrību Šans 
AB, biedrība Neatkarība Balt. nogādāja dāvanas  
Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas bērniem. Lai 
gan pasākumu rīkošana ir aizliegta,Labā vēsts par 
Ziemassvētkiem kopā ar dāvaniņām tomēr nonāca 
pie mazajiem eņģelīšiem, dāvājot svētku sajūtu! 
Biedrība Šans AB pateicas savam partnerim biedrībai 
Neatkarība Balt. par iespēju nogādāt dāvaniņas arī 
attālinātos novados. 

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupiņas 
“Bitītes”, “Mārītes” un “Knariņi”  saka lielu un 

sirsnīgu paldies biedrībām un Tarasovu ģimenei 
par sagādātajām dāvaniņām. 

Pastaiga Ziemassvētkos Rugāju parkā 

Ja katra balta doma
Kļūs par sveci,

Ar svecītēm kam
Kopā eglē degt,
Tad nenorims tā

Gaismas straume tecēt,
Ko mīļām sirdīm
Pāri gribam segt.

/K.Apškrūma/

Rugāju novada sociālais 
dienests sveic novada 

iedzīvotājus un sadarbības 
iestāžu darbiniekus svētkos, 

sakot paldies 
par sadarbību un atbalstu.

Veselīgu, saticīgu un ražīgiem 
darbiem bagātu

Jauno 2021.gadu!

Tāda savāda, silta migla caur 
sirdi un domām kāpj un 

mīļus, sirsnīgus
 vārdus gribas sacīt! 

Paldies! Paldies! Paldies!
Par atsaucību, atbalstu, 

palīdzību Valdim 
Smoļakam, Diānai 

Sietniecei, Skaidrītei un 
Edvīnam Lāčiem, Vijai un 

Edvīnam Kuloviem. 

Pateicībā vēlam, lai katra 
diena ir gaišu domu un labu 

notikumu piepildīta!

Laimīgu jauno 2021. gadu! 

Rasma, Kristers

Foto: Agrita Luža

Vairāk fotogrāfijas var 
aplūkot www.facebook.

com/ Rugāju novads


