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Kurmenīte
Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

Aicinām būt 
atbildīgiem un 
rūpēties par 
savu drošību un 
veselību

Tiek uzsākta dabas 
lieguma ”Lubāna mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna 
izstrāde
SIA “Enviroprojekts”

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas 
dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas 
aizsardzības plāna (Plāna) izstrāde. Šī gada 12. novembrī plkst. 
17.00 notiks Plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference, 
kurā būs iespēja uzdot jautājumus Plāna izstrādātājiem un 
iesaistītajām valsts institūcijām. Jau no 9. līdz 13. novembrim 
ikviens varēs iepazīties ar Plāna izstrādes kārtību un mērķiem, 
Lubāna mitrāja vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus 
Plāna izstrādātājiem, rakstot uz lubans@enviro.lv.
      Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA 
“Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 
25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par Plāna izstrādi, 
sabiedriskās videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama 
vietnē www.enviro.lv (sadaļā “Dabas liegums ”Lubāna mitrājs””). 
Lubāna mitrājs ir 50 344 ha liels, starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas 
iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. Dabas liegums izveidots 2009. 
gadā, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa 
vienotu aizsardzību. Mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes 
dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo 
sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Latvijas lielākais ezers 
– Lubāns, un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo 
ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no 
labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām 
putnu sugām. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no 
kurām 185 šeit arī ligzdo. Turklāt mitrājā sastopamas vairākas 
pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju 
ērglis. Lubāna mitrājs ar aizsargājamiem upju palieņu, neskarto 
augsto purvu, purvainu un boreālo mežu, parkveida pļavu u.c. 
veidu biotopiem atrodas Rēzeknes, Balvu, Madonas, Rugāju, 
Viļānu, Varakļānu, Lubānas, kā arī Gulbenes novados. Šobrīd 
mitrājs apvieno 12 jau esošu dabas liegumu teritorijas, papildus 
iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošās 
teritorijas. Un teritorijas pārvaldi kopš 2011. gada īsteno Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.
Aicinām   ikvienu    interesentu    iesaistīties   Plāna  izstrādē   
un piedalīties videokonferencē, lai saņemtu aktuālo informāciju. 

KAS JĀIEVĒRO PAŠIZOLĀCIJĀ?

• Neuzņem ciemiņus.
• Mājoklī vajadzētu atrasties tikai tām 

personām, kuras rūpējas par cilvēku, 
kurš saslimis vai varētu būt inficējies ar 
Covid-19.

• Norobežojies no citiem mājoklī 
esošiem cilvēkiem.

• Ja pieejamas sejas maskas, izmanto, 
lai pasargātu pārējos. Uzturies labi 
vēdināmās telpās.

• Ja nav pieejama atsevišķa tualete, 
inficētai personai pēc katras 
apmeklēšanas reizes tā kārtīgi jāiztīra.

• Lieto atsevišķu dvieli, ēšanas 
piederumus, dzeramos traukus, 
gultas veļu un citus saimniecībā bieži 
izmantotus priekšmetus.

• Izveido atbalsta grupu – lūdz palīdzību 
draugiem, radiem, kaimiņiem vai 
sociālās aprūpes darbiniekiem, lai 
iegādātos nepieciešamās preces.

• Izvairies no tiešās saskarsmes ar 
cilvēkiem.

• Mazgā rokas gan pirms, gan pēc 
saskarsmes ar citiem cilvēkiem.

• Seko līdzi epidemiologa un ģimenes 
ārsta norādījumiem.

• Nekavējoties ziņo ģimenes ārstam, ja 
veselības stāvoklis pasliktinās.

• 
KAS JĀIEVĒRO KARANTĪNĀ?

• Obligāti atrodies tikai mājās.
• Seko līdzi savam veselības stāvoklim. Ja 

parādās tādi simptomi kā paaugstināta 
temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle 
vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties 
sazinies ar savu ģimenes ārstu.

• Ja parādījušies saslimšanas simptomi, 
izmanto medicīnisko sejas masku, lai 
neinficētu apkārt esošos cilvēkus.

• Tīri mājokli un izmanto dezinfekcijas 
līdzekļus, īpaši pievēršot uzmanību 
bieži lietojamām virsmām un tualetei.

• Izveido atbalsta grupu, lai iegādātos 
pārtiku un medikamentus.

• Kontaktējies ar cilvēkiem tikai pa 
tālruni un internetā.

• Turpini būt fiziski aktīvs, lai rūpētos 
par savu fizisko un garīgo veselību.

Plašāka informācija www.vm.gov.lv
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Rugāju novada 
domes 2020. 
gada 15. 
oktobra sēdē 
pieņemtie 
lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 15.oktobrī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Jānis 
Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti 
divdesmit deviņi lēmumi.

Par adreses dzēšanu

Rugāju novada dome izskatīja Valsts Zemes 
dienesta Adrešu reģistra e-pasta vēstuli ar lūgumu 
izvērtēt nepieciešamību saglabāt apstiprināto 
adresi “Liepnīte”, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640110048. Rugāju novada dome nolēma 
dzēst zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640110048 adresi “Liepnīte”, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads, LV-4577 (adreses kods - 
106406115).

Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem 
īpašumiem

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav 
piešķirts nosaukums nekustamajiem īpašumiem ar 
kadastra numuriem: 38740060123, 38640010340, 
38640080226, 38640080227, 38640080231, 
38740070005, 38740160006. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740060123, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38740060123, nosaukumu 
“Meža vizbulītes”;
2. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640010340, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640010340, nosaukumu 
“Laimas”;
3. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640080226, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640080226, nosaukumu 
“Birztaliņas”;
4. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640080227, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640080227, nosaukumu 
“Birzainītes”;
5. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38640080231, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38640080231, nosaukumu 
“Aizgravas”;
6. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740070005, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38740070099, nosaukumu 
“Abesīnija”;

7. piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740160006, kura sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 38740160123, nosaukumu 
“Mežzīlītes”.

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 
sadalīšanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka ir nepieciešams 
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
38740120469 atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740120469. Rugāju novada dome 
nolēma no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
38740120469, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38740120469 – 0,10 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Lapu leja”.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja SIA “Dizozols” 
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mārči” 
sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1.1. no nekustamā īpašuma “Mārči” ar kadastra Nr. 
38640060158 – 145,70 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38640060158 
– 124,79 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Purva Mārči”;
1.2. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640060154 – 20,91 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
1.3. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640060158 – 124,79 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 SIA “IRI Forest 
Assets Latvia” iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Žubītes” sadalīšanu. Rugāju novada dome 
nolēma:
2.1. no nekustamā īpašuma “Žubītes” ar kadastra Nr. 
38640090001 – 55,5207 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 38640090083 – 
18,01 ha platībā, 38640090012 – 9,73 ha platībā, 
un 38640090125 – 5,55 ha platībā, izveidojot 
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Mazputniņi”;
2.2. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090014 – 0,5307 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
2.3. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090015 – 7,31 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
2.4. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090016 – 5,13 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas 
ierosināšanu atklātā izsolē

1. Nekustamais īpašums “Kazenāji”, kadastra 
Nr. 38740160085 – 7,33 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

38740160085, atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Ņemot 
vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai 
racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, 
ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada 
dome nolēma sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu “Kazenāji” ar kadastra numuru 
38740160085 – 7,33 ha platībā, kas atrodas Rugāju 
novada Rugāju pagastā.

2. Nekustamais īpašums “Lielroziņas”, kadastra 
Nr. 38640010187 – 11,91 ha platībā, sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640010183, atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Ņemot 
vērā, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai 
racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, 
ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada 
dome nolēma sagatavot atsavināšanai atklātā 
izsolē nekustamo īpašumu “Lielroziņas” ar kadastra 
numuru 38640010187 – 11,91 ha platībā, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par nekustamā īpašuma “Mežakakts” 
atsavināšanas ierosināšanu
Rugāju novada dome izskatīja J. K. iesniegumu ar 
lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežakakts”. 
Nekustamais īpašums “Mežakakts”, kadastra Nr. 
38640040017 – 2,79 ha kopplatībā, sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040160, 
platība – 2,79 ha, atrodas Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. 
Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma 
sastāvā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
38640040160, reģistrēta zemes īpašniekam 
nepiederoša būve, kas pieder J. K. Pašreizējais zemes 
nomnieks – J. K. ir noslēdzis Lauku apvidus zemes 
nomas līgumu līdz 2024. gada 24. martam. Rugāju 
novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Mežakakts” ar kadastra 
numuru 38640040017 – 2,79 ha kopplatībā, kas 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja A. L. iesniegumu 
par zemes nomas līguma Nr. 253 un zemes nomas 
līguma Nr. 258 termiņa pagarināšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1.1. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 253, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640080233, termiņu uz 6 gadiem;
1.2. pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma 
Nr. 258, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090173, termiņu uz 6 gadiem;
1.3. precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640090173 nomas platību no 12,0 ha uz 1,9 ha;
1.4. noteikt zemes nomas maksu 54,00 EUR (bez 
PVN) par 1 ha. 

2. Rugāju novada dome izskatīja S. R. iesniegumu 
par zemes nomas līguma Nr. 10-3/115 termiņa 
pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma 
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 
10-3/115, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740070252 – 0,20 ha platībā, termiņu uz 10 
gadiem. Noteikt nomas maksu gadā 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. 

Par transporta izdevumu segšanu 

Rugāju novada dome izskatīja I. M. iesniegumu ar 
lūgumu segt transporta izdevumus dēla nogādāšanai  
līdz skolēnu autobusam. 
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Rugāju novada dome nolēma segt transporta 
izdevumus (degvielas iegādes izdevumus – divi litri 
dienā) I. M., kas rodas nogādājot bērnu no dzīves 
vietas uz skolēnu autobusa maršruta pieturvietu 
un atpakaļ 2020./2021. mācību gadā pamatojoties 
uz iesniegtajiem attaisnojošiem dokumentiem 
(degvielas pirkšanas dokumentiem un aizpildītām 
ceļazīmēm).

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

1. Rugāju novada dome 2020. gada 17. septembrī 
ar lēmumu Nr. 197 “Par nekustamā īpašuma 
“Laukkalni” atsavināšanas ierosināšanu atklātā 
izsolē” nolēma atsavināt nekustamo īpašumu 
“Laukkalni”. Saskaņā ar Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas lēmumu, nekustamā 
īpašuma “Laukkalni” nosacītā cena ir 15 184,21 
euro. Izsoles sākumcena ir vienāda ar nosacīto cenu.  
Rugāju novada dome nolēma:
1.1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Laukkalni”, ar kadastra numuru 3864 007 0243  – 
7,52 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0243, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā; 
1.2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Laukkalni” 
izsoles sākumcenu 15 184,21 EUR (piecpadsmit 
tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro un 21 
cents).

2. Rugāju novada dome 2020. gada 17. septembrī ar 
lēmumu Nr. 198 „Par nekustamā īpašuma ,,Paeglīši” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu „ Paeglīši”. 
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas lēmumu, nekustamā īpašuma “Paeglīši” 
nosacītā cena ir 7516,67 euro.  Nekustamais īpašums 
“Paeglīši” robežojas ar trīs zemes vienībām: 
nekustamā īpašuma “Gulbīši” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu  38640010007; nekustamā 
īpašuma “Upesmalas” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640010008 un nekustamā īpašuma 
“Upmaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640020005. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. atsavināt nekustamo īpašumu “Paeglīši” ar 
kadastra numuru 38640010191, starpgabala platība 
3,53 ha, kas atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā;
2.2. apstiprināt pārdošanas cenu – 7516,67 EUR 
(septiņi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 67 
centi);
2.3. nosūtīt A. B., M. Z., un I. I. atsavināšanas 
paziņojumu ar aicinājumu iegadāties starpgabalu 
par nosacīto cenu 7516,67 EUR (septiņi tūkstoši 
pieci simti sešpadsmit euro un 67 centi); 
2.4. noteikt, ja ir tikai viens pieteikums, tad līguma 
slēgšanas dienā veic nodrošinājuma iemaksu 10% 
apmērā no nosacītās cenas 751,67 EUR (septiņi 
simti piecdesmit viens euro un 67 centi) apmērā; 
2.5. noteikt, ja tiks saņemti vairāki apliecinājumi 
par strapgabala pirkšanu, tad starpgabals tiks izsolīts 
uzaicinātajām personām savā starpā; 
2.6. noteikt, ja apliecinājums par starpgabala 
pirkšanu no uzaicinātajām personām netiks saņemts, 
starpgabals tiks izsolīts Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

3. Rugāju novada dome 2020. gada 17. septembrī ar 
lēmumu Nr.196 „Par nekustamā īpašuma “Kozupe 
5” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašuma “Kozupe 5”. 
Nekustamais īpašums “Kozupe 5”, kadastra Nr. 
3874 012 0539, sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0532, kopējā 

platība – 2,01 ha, atrodas Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Zemes 
gabals ir apbūvēts. Uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38740120532 atrodas būve ar 
kadastra apzīmējumu 38740120363001, uz kuras 
īpašumtiesības ir reģistrētas Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai “Baltijas ogu 
kompānija”. Rugāju novada dome nolēma:
3.1. atsavināt nekustamo īpašumu ,,Kozupe 5” 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0539 – 2.01 ha 
kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, par labu Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvai sabiedrībai “Baltijas ogu kompānija”;
3.2. apstiprināt nekustamā īpašuma ,,Kozupe 
5” nosacīto cenu 5018,01 EUR (pieci tūkstoši 
astoņpadsmit euro un 01 cents).

Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, ka, lai racionālāk 
izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, nepieciešams 
iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 
3864 004 0246, 3864 004 0250, 3874 008 0051, 
3864 008 0186, 3864 006 0048. Rugāju novada 
dome nolēma:
1. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0246, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā – 1,0 ha 
platībā (zemes vienības kopplatība – 2,1 ha) (zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme);
2. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0250, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā – 1,1717 
ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām 
ar lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme);
3. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0048, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā – 1,5 
ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām 
ar lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme);
4. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0186, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā – 1,4435 
ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām 
ar lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme);
5. izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0051, 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā – 3,37 ha 
platībā (zemes vienības kopplatība – 4,60 ha) (zemes 
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

Par nekustamā īpašuma “Plākši” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 29. 
septembra izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada pašvaldības 
īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Plākši” ar 
kadastra numuru 3874 006 0236 izsoli. 
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Plākši” ar kadastra numuru 3874 006 
0236 izsoles rezultātus, kas notika 2020. gada 29. 
septembrī plkst. 10.00. un parakstīt nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu ar ZS “SILAROZES 1” 
īpašnieku S. R. par nekustamā īpašuma “Plākši” ar 

kadastra numuru 3874 006 0236  – 5,38 ha platībā, 
atsavināšanu.

Par zemes nomas tiesību izsoļu rezultātu 
apstiprināšanu 
1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 29. 
septembra nomas tiesību izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0276 nomas tiesību izsoli. 
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0276 
nomas tiesību izsoles rezultātus un parakstīt 
lauksaimniecības zemes nomas līgumu ar ZS 
“Vītoli” īpašnieku L. A. par pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0276 – 3,65 ha platībā nomu. 

2. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 29. 
septembra nomas tiesību izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0156 
nomas tiesību izsoli. Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 006 0156 nomas tiesību izsoles rezultātus un 
parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumu 
ar ZS “Pienavoti” īpašnieci S. O. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 006 0156 - 9,95 ha 
platībā nomu. 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu
Rugāju novada dome izskatīja biedrības “VISION” 
iesniegumu par priekšfinansējuma piešķiršanu 
projektam „ESI REĀLS”. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 4600,00 euro. Saskaņā ar projektu 
konkursa nolikumu projektā piešķirto finansējumu 
80% apmērā, biedrība “VISION” saņem projekta 
uzsākšanas pirmajā mēnesī, savukārt atlikušos 
20%, kas sastāda 920,00 euro, biedrība saņem pēc 
projekta realizācijas. Biedrība “VISION” lūdz 
piešķirt projekta “ESI REĀLS” priekšfinansēšanai 
nepieciešamo summu 920,00 EUR no pašvaldības 
2020. gada budžeta līdzekļiem. Rugāju novada 
dome nolēma piešķirt no 2020. gada pašvaldības 
budžeta, priekšfinansējumu 920,00 EUR (deviņi 
simti divdesmit euro 00 centi) biedrības “VISION” 
projekta “ESI REĀLS” realizācijai.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 9/2020 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020.
gada budžetu””.

Par dzīvojamās telpas īri 

1. Rugāju novada dome izskatīja S. L. iesniegumu 
par dzīvojamās platības piešķiršanu. Rugāju 
novada dome nolēma izīrēt S. L. pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu ar adresi Kurmenes iela 
28-3, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570, nosakot īres maksu 3,15 EUR (trīs euro un 15 
centi) mēnesī.
2. Rugāju novada dome izskatīja V. V. iesniegumu 
par dzīvojamās platības piešķiršanu. Rugāju 
novada dome nolēma izīrēt V. V. pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu ar adresi Skolas iela 2-2, 
Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 
nosakot īres maksu 4,52 EUR (četri euro un 52 
centi) mēnesī.

Turpinājums 4.lpp.
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Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalījumu 

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
mērķdotāciju sadalījumu Rugāju novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika 
periodam no 2020. gada 1. septembra  līdz 2020. 
gada 31. decembrim.

Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas 
amata vienību un amatalgu sarakstā

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
vidusskolas direktores Ivetas Arelkevičas 
iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas Rugāju novada 
vidusskolas amata vienību sarakstā ar  2020. gada 
19. oktobri, nosakot 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). Rugāju novada dome 
nolēma:
1. 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):
1.1. 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 (iepriekš 
8.00 līdz 18.00);
1.2. no tām 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.
2. lēmumu  piemērot no 2020. gada 19. oktobra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Par ēdināšanas izmaksu segšanu

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz 
epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, 
lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 
Noteikumu 27.1.4.apakšpunktā ir paredzēts, ka no 
2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības 
iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un 
vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 

7.–12. klasē notiek attālināti, līdz ar to arī Rugāju 
novada vispārējās izglītības iestādēs Rugāju novada 
vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā 
izglītības programmas apguve 7.–12. klasēs vismaz 
vienu nedēļu notiks attālināti. Sekmīgai izglītības 
apguvei  nepieciešams nodrošināt arī skolēnu 
ēdināšanu mācību periodā, kuru tagad jānodrošina 
vecākiem. Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
ierosina segt ēdināšanas izmaksas par pusdienām - 
vienu euro dienā katram izglītojamam, kurš mācās 
Rugāju novada izglītības iestādēs un mācību procesu 
apgūst attālināti (tajā skaitā 1.- 6. klase un bērnu no 
piecu gadu vecuma grupas), ja ir noteiktas attālinātās 
mācības ar normatīvo aktu vai izglītības iestādes 
dibinātāja lēmumu. Rugāju novada dome nolēma 
noteikt, ka Rugāju novada dome sedz ēdināšanas 
izmaksas par pusdienām - vienu euro dienā katram 
izglītojamam, kurš mācās Rugāju novada izglītības 
iestādēs un mācību procesu apgūst attālināti no 
2020. gada 26. oktobra.

Ar izvērstu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties  Rugāju novada pašvaldības mājaslapā 

www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/
Lēmumi 2020

Izglītības iestāde Interešu izglītības apakšprogramma Piešķirto stundu skaits nedēļā
Rugāju novada Eglaines pamatskola Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla (2. - 9.klase) 1
Rugāju novada Eglaines pamatskola Dabas vides estētika (1. - 9. klases skolēni ar speciālām vajadzībām) 2
Rugāju novada Eglaines pamatskola Dabas pētnieki (5. - 9. klase) 1
Rugāju novada Eglaines pamatskola Pirmsskolas dejas (Pirmsskola, 2 - 7 gadi) 1
Rugāju novada Eglaines pamatskola Tautasdziesma no rudens līdz vasarai (1. - 6. klase) 1
Rugāju novada Eglaines pamatskola Sporta spēles un rotaļas (1. - 4. klase un 5. - 9. klase) 3
Rugāju novada Eglaines pamatskola Teātra pulciņš (5. - 9. klase) 1
Rugāju novada Eglaines pamatskola Eko skolu programma “Ekoskola-nākotnes skola” (1. - 4. klase un 5. - 9. klase) 1
Rugāju novada vidusskola Mazo vokālistu grupa “Cālis” (2 - 7 gadi) 2
Rugāju novada vidusskola Tautu dejas (1. - 4. klase) 4
Rugāju novada vidusskola Tautu dejas (5. - 8. klase) 4
Rugāju novada vidusskola Vokālais ansamblis “Tonis” (6. - 10. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Vokālais ansamblis “Pustonis” (2.- 4. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Vokālais ansamblis “Solare” (5 - 6 gadīgie bērni, 1. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Solistu vokālā grupa (1. - 12. klase) 3
Rugāju novada vidusskola Uzņēmējdarbības pamati (8. - 12. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Mūzika (Pirmsskolas vecuma bērni) 2
Rugāju novada vidusskola Augsim Latvijai! (8 - 18 gadi) 1
Rugāju novada vidusskola Orientēšanās (1. - 12. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Kokapstrāde (5. - 9. klase) 2
Rugāju novada vidusskola Riteņbraukšana (3. - 8. klase) 1
Rugāju sporta centrs Svarbumbu celšana (8. - 12. klase) 5

Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu - Eglaines pamatskolas, 
Rugāju novada vidusskolas un Rugāju sporta centra Interešu izglītības 
programmas 2020./2021. mācību gadā
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētāja 

Pamatojoties uz Rugāju novada domes 
11.10.2018. noteikumiem   Nr. 5/2018 “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs” informējam par apstiprinātajām 
interešu programmām jeb interešu pulciņiem 
mūsu novada skolās.  
      Jau augusta beigās, ņemot vērā situāciju, ka 
var nākties pāriet uz attālināto mācību modeli,  kā 
prioritātes, programmu īstenošanā, tika uzsvērtas 
izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidošana 

interešu izglītībā, tostarp attālinātam mācību 
darbam nepieciešamo prasmju attīstīšana un interešu 
izglītības kā atbalsta instrumenta izmantošana 
obligātās izglītības apguvei. Pēc skolēnu brīvlaika 
valstī noteiktie ierobežojumi ir ieviesuši korekcijas 
arī interešu pulciņu realizācijā, pedagogiem ir 
jādomā, kā sasniegt iesniegto interešu programmu 
rezultātus, jo neskatoties uz to, pulciņu nodarbībām 
ir jānotiek, arī  attālināti. 
       Pedagogu iesniegtās interešu programmas 
vērtēja Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisija, kuras sastāvā 
darbojas izpilddirektore  Daina Tutiņa, Rugāju 

novada vidusskolas direktores vietniece Ilze 
Dobrovoļska, Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktores vietniece  Iveta Birkova, Rugāju novada 
iedzīvotāja Olita Loseva un Izglītības pārvaldes 
vadītāja Biruta  Berkolde. 
            Pedagogu, kas vada  interešu pulciņus,  
darba samaksai finansējums tiek piešķirts no valsts 
budžeta mērķdotācijas, kas Rugāju novada izglītības 
iestādēm 2020./2021.mācību gadā  ļauj īstenot  45 
stundas nedēļā un attiecīgi Rugāju novada vidusskolā 
tās ir -  29 stundas nedēļā, Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā –  11 stundas, Rugāju sporta centrā – 5 
stundas.
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Rugāju novada dome 
izsludina izsoles
Rugāju novada dome izsludina tklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU “Laukkalni” ar kadastra numuru 3864 007 
0243. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, 
sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0243 – 7,52 
ha platībā.
Izsoles sākumcena – 15 184,21 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 26.novembrim, plkst. 9.30. Visiem pretendentiem, 
kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 26.novembrim, plkst. 
9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% 
no nekustamā īpašuma cenas, tas ir  1 518,42 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 26. novembrī plkst. 10.00.

TIEK IZSLUDINĀTAS RUGĀJU NOVADA DOMES TIESISKAJĀ 
VALDĪJUMĀ ESOŠO ZEMES VIENĪBU – lauksaimniecības zeme ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0250 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 1,1717 
ha platībā, lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0186 – 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 1,4435 ha platībā, lauksaimniecības zeme 
ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0048 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
– 1,5 ha platībā, lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0051 
– Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 3,37 ha platībā un lauksaimniecības zemes 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0246  – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 
– 1,0 ha platībā, MUTISKAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES.

Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 
mājas lapā www.rugaji.lv. Kontaktpersonas: jautājumos par zemes vienības 
nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana 
Krilova, tālrunis 27803039; jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, 
tālrunis 29342304.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0250 – iznomājamā platība 1,1717 ha

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0250 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10.novembrim plkst. 
9.50. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10.novembrī plkst. 10:00. 
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 63,27 EUR 
bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,1717 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0186 – iznomājamā platība 1,4435 ha

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0186 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10.novembrim plkst. 
10.10. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10.novembrī plkst. 10:20. 
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 77,95 EUR 
bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,4435 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 006 0048 – iznomājamā platība 1,5 ha

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0048 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10.novembrim plkst. 
10.30. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10.novembrī plkst., 10:40. 

Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 81,00 
EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,5 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis.  

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3874 008 0051 – iznomājamā platība 3,37 ha (zemes gabala kopplatība 4,6 
ha)

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0051 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10.novembrim plkst. 
10.50. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10.novembrī plkst. 11:00. 
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 181,98 
EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,0 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis.

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0246 – iznomājamā platība 1,0 ha (zemes gabala kopplatība 2,1 
ha)

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību 
izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0246 var 
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10.novembrim plkst. 
11.10. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10.novembrī plkst. 11:20. 
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR  par 1 ha bez PVN, jeb 54,00 
EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,0 ha. Maksāšanas 
līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus 
nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodoklis.

Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību 
izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu 
kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 
90009116736.  Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Informācija sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2020.gada 1. septembra līdz 
30.septembrim:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
mājokļa remontam, trūcīgajām 
ģimenēm un maznodrošinātajām 
personām ar 1. grupas invaliditāti, 
vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
378,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
439,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – 
EUR 2004,14;
Bēru pabalsti – EUR 525,00;
Dzimšanas pabalsti - EUR 145,00;
Pabalsts donoriem – EUR 84,00;
Pabalsts briļļu iegādei izdevumiem 
bērniem – EUR 25,00;

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2020.gadam – 
EUR 74801,00;
Izlietotie līdzekļi septembrī – EUR 
3790,14;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 
EUR 39076,05.

Trūcīgas personas statuss spēkā – 
146 personām;
Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā -88 personām.

Piešķirts:
Ārstēšanās pabalsts – 19 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei 
– 7 personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 6 
personām;
Pabalsts kurināmā iegādei – 3 
personām
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša 
izdevumu segšanai – 3 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC 
“Rugāji” – 2 personām;
Sociālās aprūpes pakalpojums 
“Aprūpe mājās” – 3 personām. 
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Informē pašvaldība
Daina Tutiņa 
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Par Skolas ielas un 
Dzelzceļa ielas pārbūvi

Iezīmējoties izbūvēto ielu aprisēm, 
pašvaldībā ir saņemti jautājumi par 

izmaiņām satiksmes organizācijā, 
kas skar transportlīdzekļu 
vadītājus, nogriežoties uz Meža ielu 
un Dzelzceļa ielu (pie valsts ceļa 
Balvi-Kapūne).
   Izstrādāt tehnisko projektu un 
to arī realizēt, apgūstot piešķirto 
finansējumu, īpašnieks drīkst tikai 
sava īpašuma robežās. Jau pirms 
tehniskā projekta izstrādes, tika 

veikti mērniecības darbi un noteiktas 
ielu robežas. Mērniekiem, nosakot 
robežas, tika secināts, ka Meža ielas 
posms, kad uzbrauc uz Dzelzceļa ielas,  
ir uz privātīpašnieka zemes. Tāpat, lai 
izbūvētu nobrauktuvi pie  Dzelzceļa 
ielas (pie valsts ceļa Balvi-Kapūne) 
no vienas puses ir  AS “Latvijas valsts 
ceļi” īpašums, kurā  ir arī vēl iebūvēts 
optiskais kabelis, tika noteikti 

ierobežojumi būvniecībai. Savukārt, 
no  otras puses, ir privātīpašnieka 
zeme.  
   Ņemot vērā, ka privātīpašnieks 
nepiekrita, ka pašvaldība zemi  
atsavina ielu izbūves vajadzībām, līdz 
ar to šobrīd ir risinājums, kādu varēja 
pašvaldība izbūvēt sava īpašuma 
ietvaros.

Par ēdināšanas izmaksu 
segšanu

Ņemot vērā, ka jau no 26.oktobra 7.-
12.klasēs mācības notiek attālināti, 
kā arī nav prognozējama turpmākā 
situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas 
izplatību, Rugāju novada dome 
nolēma segt ēdināšanas izmaksas par 
pusdienām – vienu euro dienā katram 
izglītojamajam, kurš mācās Rugāju 
novada izglītības iestādēs un mācību 
procesu apgūst attālināti.
         Gadījumā, ja ar normatīvo aktu 
vai pašvaldības lēmumu tiks noteikts 
attālinātais mācību process arī 1.-6.
klasei un pirmsskolas grupā (bērnu 
no pieciem gadiem apmācībā), arī tad 
izglītojamajiem paredzēta ēdināšanas 
izmaksu segšana.
      Naudas saņemšana balstīsies uz 
iepriekšējā mācību gadā iesniegtajiem 
iesniegumiem, izņemot izglītojamos, 
kuri ir uzsākuši mācības šajā mācību 
gadā.  Lai saņemtu ēdināšanas 
izmaksas jāiesniedz iesniegums 
Rugāju novada domei (iesniedzot 
domes sekretārei vai arī atstājot 
pastkastītē pie pašvaldības galvenās 
ieejas),  norādot  likumiskā pārstāvja 
vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, 
izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, klasi/pirmsskolas grupu, 
kredītiestādes kontu, uz kuru veikt 
pārskaitījumu.
       Katra mēneša beigās, pamatojoties 
uz izglītības iestādes iesniegto 
informāciju par izglītojamā dalību 
attālinātajā mācību procesā, tiks 
aprēķināts finansējums un pārskatīts 
uz norādīto kontu.

Izmaiņas Rugāju novada 

vidusskolas pirmsskolas 
grupu darbā  

Balstoties uz vecāku lūgumu un 
izvērtējot esošo informāciju, Rugāju 
novada dome nolēma palielināt 
amata vienību skaitu pirmskolas 
pedagogiem, lai  pirmsskolas grupiņās 
“Bitītes” un “Mārītes” darba laiku 
varētu noteikt  no plkst.7.30 līdz plkst. 
18.00 (iepriekš bija no plkst. 8.00 līdz  
plkst.18.00) . 
  Tāpat papildus likmes tika 
piešķirtas jaunākās grupiņas “Bitītes” 
pirmsskolas pedagogu likmēm, lai 
nodrošinātu, ka nodarbību laikā  ar 
bērniem darbojas  abas audzinātājas.

Rugāju novada iestāžu darbs 
ierobežojumu laikā

Šobrīd pašvaldības un iestāžu tiek 
sniegti klātienē, taču, lai  nepieļautu 
Covid-19 infekcijas izplatību, 
pasargājot sevi un citus, Rugāju 
novada dome aicina pēc iespējas 
saņemt pašvaldības pakalpojumus 
attālināti, ierobežojot  apmeklēšanu 
klātienē. Ja tomēr nepieciešams 
apmeklēt pašvaldību, tās iestādes, 
atgādinām par piesardzības 
pasākumiem – nepieciešamību lietot 
mutes un deguna aizsegus, apstrādāt 
rokas ar dezinfekcijas līdzekli un 
ievērot distancēšanos.  
       Ievērojot epidemioloģisko stāvokli 
valstī un Ministru kabineta noteiktos 
ierobežojumus, izglītības, sporta, 
kultūras u.c. iestādes un kolektīvi līdz 
tālākam rīkojumam mainījušas savu 
darba režīmu.
      Likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. 
6. panta trešajā daļā ir minēts, 
ka nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk 
kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 
15.novembrī — vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.
     Rugāju novada 2020. gada 31. marta 
domes ārkārtas sēdē tika nolemts 
pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņus no 31.marta, 
15.maija, 15.augusta un 15.novembra 
uz 2020. gada 30. novembri.
   Ja iespējams,  aicinām norēķinus 
veikt, izmantojot bezskaidras naudas 
norēķinus (ar pārskaitījumu vai kasē 
ar norēķinu kartēm).

Sociālo pakalpojumu 
saņemšana

Daudziem iedzīvotājiem  novembra 
sākumā būs jādodas uz Sociālo 
dienestu, lai pagarinātu trūcīgā 
vai maznodrošinātā statusu, kā arī 
saņemt citus sociālās palīdzības 
pakalpojumus, lūgums iepriekš 
sazināties ar sociālajām darbiniecēm, 
lai nav lieka drūzmēšanās.
Vienoties par pierakstu Sociālajā 
dienestā iespējams, zvanot pa 
tālruņiem Sociālā dienesta vadītājai, 
tālrunis - 27820992, sociālajai  
darbiniecei Benislavā - tālrunis  
26695251, sociālajam  darbiniekam 
darbam ar ģimenēm, ar  bērniem 
tālrunis - 28721482 . 

Sociālā aprūpes centra 
“Rugāji”  informācija

Sakarā Covid 19 plašo izplatību 
Latvijā,  apmeklētājiem uz nenoteiktu 
laiku tiek slēgts sociālās aprūpes 
centrs “Rugāji”. Centra vadība lūdz 
sūtījumus  nodot   dezinficējamos 
iepakojumos  darbdienās no plkst.9.00 
līdz plkst. 17.00.
       Neskaidrību gadījumos sazināties 
ar vadītāju, tālrunis  27821646 vai 
sociālo aprūpētāju, tālrunis 25445411.  
Lūdzam būt saprotošiem un 
iecietīgiem, jo pēdējā laikā saslimstība 
izplatās arī sociālās aprūpes centros.

Kaļņa un Lazdaga ezera 
apsaimniekošana

21.oktobrī  Gulbenes novada 
pašvaldība aicināja uz tikšanos par 
publisko ūdeņu izpēti turpmāko ezeru 
apsaimniekošanu. Lazdaga un Kaļņa 
ezera daļa ietilpst arī Rugāju novada 
teritorijā, tāpēc arī Rugāju novada 
dome ir iesaistījusies projektā. Jūlijā  
tika veikta ezeru un Pededzes upes 
apsekošana. Ūdens un zivju resursu 
paraugi tika ņemti no Stāmerienas, 
Augulienas, Lazdaga, Kaļņa, Mezīša 
ezera un Pededzes upes. To analīzei 
laboratorijā bija nepieciešami 2 
mēneši. Paralēli pētnieciskajam 
darbam speciālisti uzklausīja vietējo 
iedzīvotāju domas un viedokļus par 
ūdenstilpju apsaimniekošanu, īpaši 
uzsverot rūpes par ezeru nākotni. Kā 
liecina pētījumu rezultāti arī Kaļņa 
un Lazdaga ezeros ir zivju resursi, bet 
maluzvejniecība nodara ievērojamu 
postu resursiem. Izstrādājot ezeru 
apsaimniekošanas plānu pētnieki 
dos vadlīnijas turpmākajai ezeru 
apsaimniekošanai, bet  kā to darīt, būs 
jālemj pašvaldībām.

Meža iela posms pie krustojuma bija privātajā zemē. Dzelzceļa ielas posms pirms pārbūves. 

Privātīpašums
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Informācija par Rugāju novada pašvaldības 
atsavinātajām zemēm

Nr.
p.
k.

Platība
ha

Statuss Kad noslēgts 
līgums par 
atsavināšanu

Kad sagatavots 
nostiprinājuma 
lūgums 
nostiprināt uz 
pircēja vārda 
pircēja vārda

1. 5,62 Bijušais lietotājs 18.06.2015. 08.11.2017.
2. 3,44 Bijušais lietotājs 1/2 

domājamā daļa

Ēkas īpašnieks 1/2 
domājamā daļa

01.03.2015.

07.07.2016.

01.03.2016.

07.07.2016.

3. 5,21 Bijušais lietotājs 11.11.2014. 12.12.2014.
4. 7,54 Bijušais lietotājs 15.07.2014. 02.03.2015.
5. 9,99 Bijušais lietotājs 14.11.2014. 14.11.2014.
6. 2,7 Bijušais lietotājs 05.06.2014. 05.06.2014.
7. 3,4 Bijušais lietotājs 21.09.2015. 21.09.2015.
8. 6,67 Bijušais lietotājs 17.09.2015. 23.09.2015.
9. 17,58 Bijušais lietotājs 18.01.2016. 18.01.2019.
10. 5,42 Bijušais lietotājs 10.04.2015. 10.04.2015.
11. 12,35 Bijušais lietotājs 18.12.2015. 18.12.2015.
12. 3,4 Bijušais lietotājs 21.09.2015. 21.09.2015.
13. 4,09 Bijušais lietotājs 19.01.2016. 19.01.2016.
14. 8,0 Bijušais lietotājs 30.03.2015. 06.05.2020.
15. 3,3 Bijušais lietotājs 01.06.2015. 02.07.2015.
16. 10,23 Bijušais lietotājs 04.03.2015. 03.03.2016.
17. 3,82 Starpgabals - 

publiskā izsole
27.02.2017. 27.02.2017.

18. 2,85 Starpgabals – 
pierobežnieku izsole

24.07.2017. 24.07.2017.

19. 9,77 Bijušais lietotājs 22.11.2016. 16.11.2017.
20. 7,18 Bijušais lietotājs 09.06.2017. 24.07.2018.
21. 6,6 Bijušais lietotājs 21.03.2017. 14.08.2018.
22. 0,1446 Publiskā izsole 26.06.2019. 10.01.2020.
23. 1,96 Starpgabals – 

pierobežnieku izsole
23.11.2016. 05.01.2017.

24. 8,5 Bijušais lietotājs 14.03.2017.
25. 4,5 Bijušais lietotājs 31.01.2018. 31.01.2018.
26. 5,93 Bijušais lietotājs 15.09.2016.
27. 8,0 Bijušais lietotājs 21.03.2017. 21.03.2017.
28. 2,59 Ēku īpašnieks 24.02.2020. 26.02.2020.
29. 2,99 Bijušais lietotājs 07.07.2016. 08.12.2017.
30. 6,73 Bijušais lietotājs 03.11.2016.
31. 14,29 Bijušais lietotājs 07.12.2017. 05.05.2020.
32. 3,0 Bijušais lietotājs 11.05.2016. 11.05.2016.
33. 10,16 Bijušais lietotājs 12.05.2017. 12.05.2017.
34. 9,9 Bijušais lietotājs 26.01.2017. 06.01.2020.
35. 2,41 Bijušais lietotājs 12.12.2018.
36. 9,58 Starpgabals – 

publiska izsole
Procesā

37. 11,01 Starpgabals – 
publiska izsole

22.05.2020. 18.06.2020.

38. 8,46 Bijušais lietotājs 22.03.2018.
39. 11,6 Bijušais lietotājs 06.04.2018.
40. 24,87 Bijušais lietotājs 06.12.2017.
41. 9,12 Starpgabals – publiska 

izsole
20.05.2019. 03.06.2019.

42. 9,6 Bijušais lietotājs 28.09.2017.
43. 1,65 Bijušais lietotājs 23.03.2018. 07.01.2020.
44. 16,0 Bijušais lietotājs 11.06.2018.
45. 2,2 Ēku īpašnieks 17.08.2017.
46. 3,0 Bijušais lietotājs 21.03.2018.
47. 64,35 Publiska izsole 26.11.2019. 27.11.2019.
48. 14,49 Bijušais lietotājs 19.12.2017.
49. 6,3 Bijušais lietotājs 27.03.2017. 14.08.2018.
50. 10,18 Bijušais lietotājs 17.05.2018.
51. 11,91 Bijušais lietotājs Procesā
52. 0,8 Bijušais lietotājs 23.10.2018. 13.02.2020.
53. 3,3 Bijušais lietotājs 05.06.2020. 03.08.2020.
54. 2,04 Starpgabals- pierobežnieku 

izsole
06.06.2018. 06.06.2018.

55. 8,13 Bijušais lietotājs 22.02.2019. 02.12.2019.
56. 1,89 Bijušais lietotājs 20.05.2019. 19.12.2019.
57. 7,1 Bijušais lietotājs 20.05.2019. 20.12.2019.
58. 10,3 Starpgabals – publiska 

izsole
23.03.2020. 23.03.2020.

59. 6,96 Starpgabals – publiska 
izsole

26.11.2019. 28.11.2019.

60. 6,08 Bijušais lietotājs Procesā
61. 6,4 Starpgabals – publiska 

izsole
26.11.2019. 28.11.2019.

62. 1,91 Starpgabals- pierobežnieku 
izsole

Procesā

63. 9,15 Bijušais lietotājs Procesā
64. 1,95 Starpgabals- pierobežnieku 

izsole
26.11.2019. 10.12.2019.

65. 1,37 Bijušais lietotājs 19.05.2020.
66. 1,57 Bijušais lietotājs 19.05.2020.
67. 7,33 Starpgabals – publiska 

izsole
Procesā

68. 7,52 Starpgabals – publiska 
izsole

Procesā

69. 1,0492 Ēku īpašnieks 09.07.2020.
70. 2,79 Ēku īpašnieks Procesā
71. 2,01 Ēku īpašnieks 16.10.2020.
72. 3,53 Starpgabals – publiska 

izsole
Procesā

73. 5,38 Starpgabals – publiska 
izsole

16.10.2020.

74. 1,91 Starpgabals- pierobežnieku 
izsole

Procesā

75. 21,75 Starpgabals – publiska 
izsole

18.09.2020.

76. 11,91 Starpgabals – publiska 
izsole

Procesā

Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos tiek publicēta 
informācija, ka pašvaldības pirms reformas 
izpārdod īpašumus. Šāda frāze bija minēta arī 
reģionālajā laikrakstā, no kāda iedzīvotāja, kā 
noprotams bija domāts arī par Rugāju novada 
pašvaldību.
          Rugāju novada domes Nekustamo īpašumu 
speciāliste Jana Krilova ir apkopojusi informāciju 
par atsavinātajiem vai atsavināšanas procesā 
esošajiem zemes īpašumiem, lai būtu pārskats, kādi 

zemes īpašumi tiek pārdoti. Kā redzams  no tabulas, 
tad zemju  atsavināšana notiek ne tikai šogad vai 
iepriekšējā gadā, bet jau 2014.gadā.  Un pārsvarā 
tiek atsavināti īpašumi, kad  bijušie lietotāji, tāpat 
arī ēku īpašnieki, ēkām pieguļošo zemi, ir vēlējušies 
iegādāties, un likumdošana atļauj to darīt un pat 
nosaka pirmpirkuma tiesības. To paredz „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”. Pie 
tam bijušie lietotāji var izvēlēties arī nomaksas 

termiņu, katru gadu maksājot noteiktu naudas 
summu, līdz ar to, kā redzams, daudzi vēl nav 
nostiprinājuši īpašumu uz sava vārda. Izsolē tiek 
nodoti arī starpgabali, jo šādiem zemes gabaliem 
nav piekļuves un nodot izsolē tikai zemes nomas 
tiesības nav racionāli. Ja salīdzinoši, tad lielākais 
īpatsvars pēc platības, kas ir atsavināts vai procesā ir 
Lazdukalnā, ap 60% . Arī šobrīd varu tikai aicināt arī 
pārējos zemes lietotājus, ēku īpašniekus izvēlēties 
izpirkt zemi, nevis maksāt zemes nomu.  

Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
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Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

2020.gada septembrī 70 pašvaldības 
uzsāka Meža attīstības fonda 
finansēto projektu “Meža dienas 
2020” - meža nozare: skaista ainava 
un mežsaimniecība ekonomikai” 
aktivitātes, kuru iniciators ir 
Latvijas Pašvaldību savienība. 
“Meža dienas 2020” moto bija: 
“Veidosim skaistu ainavu un 
domāsim par mežu kā teritorijas 
attīstības veicinātāju”.

             Arī   Rugāju   novada   dome  
iesaistījās projekta aktivitātēs, 
paredzot gan stādījumu veidošanu, 
gan arī dažādu izglītojošu 
pasākumu organizēšanu bērniem 
un pieaugušajiem. 7. oktobrī mežu 
īpašnieki un apsaimniekotāji 
pulcējās uz semināru “Mežu 
apsaimniekošana”, kur AS „Latvijas 
Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona 
Meža apsaimniekošanas plānošanas 
vadītājs Daini Rudzīts informēja 
par valsts mežu apsaimniekošanu 
un dalījās savā pieredzē, savukārt 
Valsts meža dienesta Austrumlatgales 

virsmežniecības Balvu mežniecības 
Lazdukalna apgaitas mežzinis Kaspars 
Rakstiņš informēja par aktualitātēm 
un normatīvo aktu prasībām mežu 
apsaimniekošanā. 
      Paldies   visiem,   kuri  aktīvi 
iesaistījās “Meža dienas 2020” 
aktivitāšu īstenošanā! Mežu teritorijas 
Rugāju novadā ir viens no resursiem, 
kas   spēlē   nozīmīgu   lomu    Rugāju 
novada attīstībā, tāpēc īpaši 
nepieciešamas zināšanas un izpratne 
par meža apsaimniekošanu. Saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta datiem, Rugāju 
novada teritorijā meži aizņem vairāk kā 

pusi (51,35 %) no novada teritorijas – 
51 359 ha. Visbiežāk sastopamās koku 
sugas ir priede, egle, bērzs, apse un 
baltalksnis. Tautsaimniecības aspektā 
mežs ir viens no ražošanas faktoriem  
un dabas resursiem. Ir svarīgi attīstīt 
meža apsaimniekošanas principus, kas 
nodrošina meža resursu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu izmantošanu, ietverot meža 
ekoloģisko, sociālo un ekonomisko 
nozīmi. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta datiem, Rugāju novadā 
nodarbināto skaits meža nozarē ir 
59 iedzīvotāji, kas ir 9 % no visiem 
nodarbinātajiem.

 
Pašvaldība Kop-

platība 
(ha)

Mežs 
(%)

Valsts mežs 
(ha,%)

Pašval-
dības 
mežs
(ha,%)

Privāto 
mežs 
(ha,%)

Nodarbināto 
skaits meža 
nozarē 
(Nace 02,
16,31)

Īpatsvars no 
visiem 
nodarbinā-
tajiem (%)

Īpatsvars no 
KS*/zemnieku 
saimniecībās 
nodarbinātajiem
(%)

IIN no meža 
nozarē
nodarbinātajiem
(EUR)

Īpatsvars 
budžetā (% no 
visa IIN)

Rugāju 
novads

51359 51,35 6962,68
26%

154,43
1%

19251,4
73%

59 9 15,9 43597,74 5,7

Informācija par meža nozares nozīmību teritorijā (2019.gada dati)

Dienas aprūpes centra 
būvdarbi tuvojas nobeigumam
Lonija Melnace
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

“Meža dienas 2020” Rugāju novadā

ERAF projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Rugāju novadā” 
ietvaros, būvdarbi tuvojas 
noslēgumam. 
         Uzņēmums SIA “Rufs” iekļaujas 
noslēgtā būvniecības līguma termiņos 
un objektā ir paveicis lielāko daļu 
būvdarbu. Būvdarbus uzrauga 
autoruzraugs un būvuzraugs, kas 
regulāri apmeklē objektu un seko līdzi 
būvniecības darbu izpildei. Dienas 
aprūpes centra telpas ir iekārtotas gaišas 
un mājīgas, izbūvētas nepieciešamās 
palīgtelpas, katrai apmeklētāju grupai 
ierīkotas savas sanitārās telpas. 
Apkures telpa aprīkota ar granulu katlu 
siltuma nodrošināšanai, uzbūvētas 
divas nobrauktuves iekļuvei ēkā, 
labiekārtota apkārtne, ierīkojot gājēju 

celiņus, izbūvēts ietves apgaismojums 
un stāvlaukums, ēkā ierīkota 
ugunsaizsardzības signalizācijas 
sistēma. Vēl atlicis veikt telpās 
iekšdarbus, kuri tiks pabeigti tuvākajās 
dienās. Pēc būvniecības darbu 
pabeigšanas, tiks izsludināts iekārtu, 
mēbeļu un aprīkojuma iepirkums, 
lai dienas aprūpes centrs var uzsākt 
darbību. Dienas aprūpes centra ēka 
ir pārbūvēta un pielāgota projektā 
paredzētajām sociālo pakalpojumu 
grupām, personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Pārbūvējot ēku, tiks izveidoti dienas 
aprūpes centra pakalpojumi personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 8 
vietām un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem 8 vietām.

Būvdarbi turpinās projektā 
“Uzņēmējdarbības attīstība 
Austrumu pierobežā” 
Lonija Melnace
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstība Austrumu pierobežā”, 
Nr.5.6.2.0.17/I/022 ietvaros, 
būvniecības uzņēmums SIA 
“Pamatceļš” veic pārbūves darbus 
Skolas un Dzelzceļa ielu posmos, 
Rugāju pagastā. Darbi norit 
pēc izstrādātā būvprojekta, un 
tos objektā uzrauga iepirkuma 
rezultātā izvēlēts būvuzraugs SIA 
“LGJT”. 
        Projekta ietvaros ir veikti zemes 
darbi, izbūveta salizturīgā slāņa un 
minerālmateriālu būvniecība ceļa 
pamatnei, izbūvētas nobrauktuves uz 
esošajiem un pespektīvajiem zemes 
īpašumiem, virsūdens novadei no ceļa 
ierīkoti drenāžas kolektori, uzauguma 
un sanesumu novākšanai izrakti un 
iztīrīti esošie sāngrāvji, kas nodrošina 

pilnvērtīgu ūdens atvadi, demontētas 
esošās caurtekas un ierīkotas jaunas 
caurtekas. Tuvākajā laikā būvnieks 
plāno uzklāt asfaltbetona segumu 
0,747 km Skolas un Dzelzceļa 
ielu kopējā garumā, kas paredzēts 
būvprojektā un objektu pabeigt 
līgumā paredzētajā termiņā. 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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Īstenots projekts “Kad 
mūzika skar 
dvēseles stīgas”
Gunta Grigāne
Projekta vadītāja

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” Projekta iesnieguma atbilstība vietējās rīcības grupas 
izstrādātajai attīstības stratēģijai M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves 
vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes” Rugāju vissvētās Jaunavas 
Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzei īstenots projekts “Kad 
mūzika skar dvēseles stīgas”. 
Projektu īstenoja: Rugāju Vissvētākas Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds 
Romas katoļu draudze.
Kopējais finansējums: EUR 4999,61, publiskais/ELFLA finansējums - EUR 
4499,65 EUR, līdzfinansēja Rugāju novada dome - EUR 499,96 . 
Projekta Nr.20-07-AL19-A019.22061-000008    mērķis     bija –     iegādāties 
“Viscount” firmas digitālās ērģeles un apskaņošanas iekārtu komplektu.
Sasniedzamie rezultāti – tika pilnībā un labā kvalitātē veikta projekta izpilde- 
iegādātas “Viscount” firmas digitālās ērģeles un apskaņošanas iekārtu komplekts, 

kurā ietilpst četras skandas, divi mikrofoni, aktīvā akustiskā sistēma, jaudas 
pastiprinātājs. Nākotnē varēs ne tikai padarīt emocionāli saturīgākus, labāk 
sadzirdamus regulāri notiekošos dievkalpojumus, bet  arī  būs iespēja ērģeļu  un 
profesionālu mākslinieku koncertiem. Realizētā projekta rezultātā ieguvēji ir 
novada cilvēki un ciemiņi no citiem novadiem. Paldies Balvu rajona partnerībai, 
Ziemeļaustrumu reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, projekta realizācijas 
sadarbības partnerim SIA “Diogens audio”, Rugāju novada domei par projekta 
līdzfinansējumu un sadarbību projekta realizācijas laikā. 

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kā vislabāk gūt iedvesmu, 
pārliecību un drosmi savas izlolotās 
idejas īstenošanai? Satikties ar 
līdzīgi domājošiem un dalīties savās 
iecerēs, iespējams šaubās, jautāt 
padomu, mācīties no cita kļūdām 
un ļaut sev būt drosmīgam ceļā uz 
sasniedzamo mērķi. Uzņēmēji ar 
pieredzi, pašnodarbinātās personas 
un tādi, kas vēl tikai domā par 
sava uzņēmuma dibināšanu, šī 
gada 30. septembrī un 1. oktobrī, 
tikās vienkopus Rugājos, lai 
piedalītos apmācībās “No idejas līdz 
pārdošanai”, projekta “No hobija uz 
biznesu – uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijas – Krievijas pierobežas 
teritorijā” ietvaros.
         Rugāji, Valka, Ape, Baltinava, 
Zilupe, Kārsava, Cibla – visos 
uzskaitītajos novados darbojas 
apņēmības pilni cilvēki, kuri katrs savai 
biznesa idejai, piedaloties apmācībās, 
piešķīra svarīgu pievienoto vērtību 
jeb ieguva jaunas zināšanas, lai varētu 
tās izmantot ienākumu gūšanai. Kāds 
plāno atvērt kafejnīcu, kāds vēlas cept 
kūkas un tās pārdot, kāds piedāvā 

kāzu organizēšanas pakalpojumus, 
kāds nodarbojas ar tūrismu un vēlas 
uzzināt, kā piesaistīt ceļotājus, vēl 
kāds vēlas radīt vietu, kur svinēt 
svētkus, taču kāds labprāt izveidotu 
autoservisu vai arī vienkārši vēlētos 
saprast, kura no visām biznesa idejām 
ir attīstāma visreālāk. Tik dažādi 
bija apmācību dalībnieku stāstījumi 
par savu uzņēmējdarbību, taču teju 
katrs ir sastapies ar kādu “nezināmo” 
biznesa vienādojumā. 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.
        Divas dienas, kuras uzņēmēji 
pavadīja mācībās, bija patiešām 
noderīgas informācijas bagātas, kā 
arī, iedrošinājuma un iedvesmas 
darboties tālāk, pilnas, par ko liecina 
arī dalībnieku sniegtās atsauksmes –
     “Paldies par sniegtajām zināšanām, 
ļoti interesanti. Varēja iepazīties 
ar citu uzņēmēju pieredzi, dalīties 
ar savām zināšanām. Ieguvu spēju 
analizēt     savu        biznesa        ideju 

reālās iespējas, esošā biznesa 
novērtēšanu.”
   “Paldies par brīnišķīgo iespēju 
iepazīt radošus, drosmīgus cilvēkus! 
Par iespēju uzņemt gan jaunas 
zināšanas, gan nostiprināt esošās! 
Paldies par fantastisko uzņemšanu, 
sagaidīšanu!”
          “Pateicos     pasākuma 
organizatoriem par brīnišķīgi 
organizētiem kursiem divu dienu 
laikā. Noderīgas, 

domātveicinošas lekcijas, ērtas un 
jaukas telpas, garšīgas pusdienas, 
patīkamas un ērtas naktsmītnes. Ceru 
uz  turpmāko sadarbību!”
        “Apmācību seminārs bija ļoti 
noderīgs, saprotams, izzinošs, vēlos 
turpmāk piedalīties šāda veida 
apmācībās un paplašināt zināšanas 
uzņēmējdarbībā. Apmācību lekciju 
vadītājs stāstīja saprotami, ar 
piemēriem, kas noder biznesa 
attīstībai nākotnē.”

Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības 
uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rugāju novada dome 
un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā 
arī Eiropas Savienības viedokli.
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Atklātais 
Eiropas 
čempionāts 
svarbumbu 
celšanā
Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas 
valdes sekretārs
Vasilijs Giņko

No 29.septembra līdz 3.oktobrim Dānijas 
pilsētā Nestvedā notika Atklātais Eiropas 
čempionāts svarbumbu celšanā. Ņemot 
vērā saspringto situāciju saistībā ar 
COVID-19 izplatību, dalībnieku skaits 

bija mazāks, kā tas ir parasti, tomēr 
spēcīgākie sportisti, neskatoties ne uz 
kādām grūtībām, tomēr bija ieradušies.
        Latvijas sportisti šoreiz arī ieradās 
mazākā pulkā kā parasti, jo ne katrs, pēc 
atgriešanās no Eiropas čempionāta, varētu 
savu laiku ziedot 10 dienu pašizolācijai, 
tāpēc jo sevišķi liels paldies sportistiem 
par piedalīšanos Eiropas čempionātā un 
izcīnītajām godalgām.
           Jauniešu konkurencē Dita Sivriņa 
no Rugājiem izcīnīja pirmo vietu 
klasiskajā divcīņā un pirmo vietu garā 
ciklā vingrinājumā. Vīriešu konkurencē 
Edgars Getmančuks no Vecumniekiem 
izcīnīja otro vietu garā ciklā vingrinājumā 
un Māris Rubulis no Viļāniem otro vietu 
klasiskajā divcīņā un pirmo vietu raušanas 
vingrinājumā.
            Paldies sportistiem par Latvijas 
komandas sasniegumu un liels paldies 
Rugāju, Vecumnieku un Viļānu novadu 
pašvaldībām par sportistu finansiālu 
atbalstu.

Karjeras 
atbalsta 
pasākumi 
Rugāju novada 
skolās
Agita Kukurāne
Pedagoģe karjeras konsultante 

      Šī  mācību gada pirmajos mēnešos Rugāju 
novada skolās notika vairāki karjeras attīstības 
atbalsta pasākumi. 
          Jau    15.  septembrī   Rugāju novada 
vidusskolas 1.-4. klašu skolēni devās ekskursijā uz 
Z/S “Jaunsiliņi”, kur visus laipni sagaidīja saimnieks 
-  trešklasnieka Rinarda  tētis Agris Kalnējs. 
Mācību ekskursijas  laikā skolēni guva priekšstatu 
ne vien par grauda garo ceļu līdz mūsu galdam un 
daudzveidīgās tehnikas nepieciešamību, bet arī 
izpratni par to, ka saimniekam ir labi jāorietējas 
daudzās un dažādās jomās, ir jābūt vispusīgam un 
vienmēr gatavam mācīties kaut ko jaunu. Jābūt gan 
tehniskām, gan agronomiskām zināšanām, jāpārzina 
grāmatvedība un jāprot rakstīt projekti, lai gūtu 
finansiālu atbalstu turpmākai saimniecības attīstībai. 
Agris Kalnējs atzina, ka ļoti daudz ir mācījies arī no 
sava  tēva pieredzes lauksaimniecībā.
       Septembra otrajā pusē Rugāju novada skolu 
1.-4. klašu un 6. klases skolēni izmantoja iespēju  
piedalīties  akciju sabiedrības LVM rīkotajās Meža 
dienās 2020. Skolēni mežsaimniecības speciālistu 
vadībā ne vien izzināja mežu, bet guva priekšstatu 
arī par mežsaimniecībā nodarbinātajām profesijām- 
sākot no meža apsaimniekošanas,  mežizstrādes un 
transportēšanas, līdz koksnes pārstrādei un dažādu 
materiālu un produktu izgatavošanai.
   Oktobrī karjeras attīstības atbalsta pasākumi 
tika piedāvāti gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 
Skolēnu- interesentu grupa no Rugāju novada 
vidusskolas 7.-12.klašu un Rugāju novada Eglaines 

pamatskolas 7.- 9. klases 
devās uz Rēzekni, lai 
klātienē iepazītos ar 
mācību vidi Valsts 
robežsardzes koledžā.
            Skolēni tika iesaistīti 
koledžas kadetu ierindas 
apmācības nodarbībā 
instruktora vadībā, guva 
izsmeļošu informāciju 
par uzņemšanu, mācību 
un sadzīves kārtību 
Valsts robežsardzes 
koledžā, prasībām 
un priekšrocībām 
reflektantiem, par 
atalgojumu un sociālajām 
garantijām. Par karjeras 
veidošanas iespējām 
dažādās robežsardzes struktūrās - gan uz sauszemes, 
gan aviācijā, gan uz ūdeņiem. Uzzināja par studiju 
iespējām ārzemēs un karjeras izaugsmes iespējām 
darba laikā.
          Apkopojot pēc pasākuma saņemtās skolēnu 
atsauksmes var secināt, ka pasākums bija lietderīgs, 
jo skolēni ieguva gan jaunu informāciju, gan savām 

interesēm    atbilstošas    atziņas.    Vairāki    skolēni 
norādīja, ka apsver iespēju savu karjeras izvēli 
saistīt tieši ar robežsardzi.
       Savukārt vairāk kā divi desmiti  Rugāju 
novada skolu audzēkņu vecāki  16. oktobrī atsaucās 
aicinājumam apmeklēt izglītojošu nodarbību 
“Atziņas un risinājumi kā atbalstīt bērna personības 
izaugsmi karjeras ceļa meklējumos’’, ko vadīja 
personības izaugsmes trenere, psiholoģe un arī 
mamma Ilga Kušnere. Nodarbības gaitā lektore, 
balstoties teorētiskās atziņās, stāstīja par bērna 
personības izaugsmi ilgtermiņā, sākot jau no 
piedzimšanas brīža, kā arī piedāvāja dažādus, tostarp 
praktiskus paņēmienus, kā katram vecākam  labāk 
ieraudzīt, sadzirdēt un atbalstīt savu bērnu viņa 
personības izaugsmē un karjeras ceļa meklējumos.
   Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Valsts 
robežsardzes koledžas apmeklējums’’ un nodarbība 
vecākiem “Atziņas un risinājumi kā atbalstīt bērna 
personības izaugsmi karjeras ceļa meklējumos’’  
tika finansēts no ESF projekta “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)  finansiāliem 
līdzekļiem.
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Uzsākta 
projekta 
“Atpakaļ 
nākotnē” 
īstenošana
 
Baltinavas, Balvu, Rugāju un 
Viļakas novadi ir uzsākuši projekta 
“Atpakaļ nākotnē” īstenošanu, 
kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes 
politikas stratēģijas dokuments.
   Piektdien, 9.oktobrī četru novadu 
jaunatnes darbinieki sanāca kopā uz 
pirmo tikšanos Baltinavas novada 

Z/S “Amatnieki-Riekstiņi”. Projektā 
kopā ir iesaistīti 10 jaunatnes jomas 
darbinieki. Rīts sākās ar kafijas pauzi 
un iepazīšanos, kā arī projekta mērķa 
izrunāšanu. Lai komandas veidošanās 
process būtu ātrāks, tika piesaistīta 
supervizore Inga Pāvula. Ingas vadībā 
tika veikti dažādi uzdevumi, kuri ļāva 
katram apjaust savas stiprās un vājās 
puses, saprast savu lomu projektā un 
kopā tika izrunātas svarīgākās lietas, 
lai sadarbība būtu veiksmīga. Kopā 
pavadītais laiks bija ļoti produktīvs 
un ļāva iepazīt vienam otru vēl 
labāk. Nākamā aktivitāte plānota 
oktobra otrajā pusē, kad jaunatnes 
jomas darbinieki, kopā ar projektā 
iesaistītajiem jauniešiem, dosies 
pieredzes apmaiņas braucienā pa 
Latviju. Sakām lielu paldies Z/S 
“Amatnieki-Riekstiņi” par silto 
uzņemšanu.

Informācija: Laura Saulīte

Jauniešu iniciatīvu projekts 
„Radoši Rugāji!”, ko organizē 
252. Rugāju mazpulks, dēļ 
epidemioloģiskās situācijas valstī 
ir nedaudz ieildzis, bet prieks par 
to, ka skolēni septembrī un oktobrī 
varēja atgriezties skolā un pēdējās 
plānotās aktivitātes izdevās īstenot. 
          Septembri sākām ar plānošanas 
grupu sanāksmēm, lai precizētu 
atlikušās aktivitātes, saskaņotu 

nodarbību laikus ar uzaicinātajiem 
nodarbību vadītājiem.  28.septembra 
pēcpusdienā Rugāju novada 
vidusskolas skolēniem tika piedāvāta 
aktivitāte „Putnu dienas” , jo oktobrī  
norisinās tradicionālās Eiropas putnu 
vērošanas dienas, tāpēc domājot par 
pavasari gatavojām putnu būrīšus 
gājputniem.  Lai putnu būrīši 
visiem izdotos vienotā stilā, bijām 
uzrunājuši galdnieku Kārli Brūveru, 
kas jauniešiem ierādīja prasmes 
uzmeistarot skaistu putnu būrīti. 
       7.    oktobrī    projekta   jauniešus 

uzrunāja dārzniece Daiga Moroza ar 
nodarbību „Apstādījumi kā publiskās 
ārtelpas neatņemama sastāvdaļa”. 
Nodarbībā tika plānota skolas 
apzaļumošana.  16. oktobrī norisinājās 
aktivitāte „Zaļie īkšķīši”, kuras 
ietvaros projekta dalībnieki iestādīja 
divdesmit Zviedrijas pīlādžus. Līdz ar 
to varam teikt, ka pēc gadiem putnu 
būrīšu iemītniekiem būsim sagādājuši 
barību – pīlādžogas. Līdzdalība 
projekta pasākumos katrā jaunietī 

stiprināja pārliecību, ka veiksmīgas 
dzīves pamatā ir mazpulku 
pamatvērtības – čaklas rokas, ass 
prāts, laba sirds un stipra veselība.  

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

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

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

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

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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  Kultūras pasākumi novembrī 
  11. novembrī aicinām iedzīvotājus nolikt ziedus, svecītes un lāpas  
  Rugāju skvērā pie Latvijas atbrīvotāju un genocīda upuru piemiņas   
  akmens, skolas priekšā pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens.
  Pulksten 18.00 iedegsim sveču lukturīšus mājas logā un pieminēsim
  tos, kuri cīnījās par brīvu Latviju.

  17. novembrī pulksten 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt 
  Latvijas Valsts svētku sarīkojumu kopā ar aktieri un mūziķi Kristapu
  Rasimu. Ieeja brīva. Lai saņemtu ieejas karti uz ierādīto vietu zālē, 
  apmeklētājiem iepriekš pieteikties pie kultūras nodaļas vadītājas 
  līdz 13.novembrim. Vietu skaits ierobežots. Laipni gaidīti!
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Rugāju novada dome izsludina konkursu uz 
Rugāju sporta centra direktora amatu

Dokumentus pretendents var iesniegt no 2020. gada 22. oktobra līdz 2020. 
gada 11. novembrim plkst. 15.00, sūtot pa pastu vai personīgi, iesniedzot 
Rugāju novada domē (sekretārei), adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz slēgtas aploksnes norādot “Konkursam 
uz Rugāju novada Sporta centra direktora amatu”. Ja noteiktais iesniegšanas 
termiņš tiek nokavēts, tad pretendents konkursā nepiedalās. Kontaktpersona: 
Daina Tutiņa (tālrunis: 27800548, e-pasts:daina.tutina@rugaji.lv)

Paldies Agrim Kalnējam par sadarbību un atbalstu skolēnu 
izglītošanā un lielisko mācību ekskursiju  Z/S ”Jaunsilņi”. 

Rugāju novada vidusskolas 1.-4. kl.ases audzinātājas

Rugāju Svētā Nikolaja  pareizticīgo baznīcā 8. novembrī 14.00 
mirušo piemiņas diena. Lūgums sakopt kapiņus.

Dievkalpojumi NOVEMBRA mēnesī

   AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

   1. novembrī pulksten 12.00 mēneša I svētdiena. Visu svētos diena. 
   Tiks iesvētīts jaunais baznīcas dārza krusts.
   2. novembrī pulksten 12.00 Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
   15. novembrī pulksten 12.00  
   29. novembrī pulksten 12.00 Adventa I svētdiena

  RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

   1. novembrī pulksten 14.00 mēneša I svētdiena. Visu svētos diena. 
   Pēc dievkalpojuma tiks iesvētīts jaunais baznīcas dārza krusts.
   2. novembrī pulksten 14.00 Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
   15. novembrī pulksten 14.00  
   29. novembrī pulksten 10.00 Adventa I svētdiena

  SKUJETNIEKU baznīciņā

  6. novembrī plkst. 11.00 

Ticība. Cerība. Mīlestība.
Cienījamais Rugāju jauktā kora „Vārpa” diriģents Pēteris Sudarovs ne vien veltījis 
visu savu mūžu kora kultūras uzturēšanai savā novadā, bet arī kā mūzikas Skolotājs 
izaudzinājis neskaitāmas mūzikas mīļotāju, pazinēju, kora dziedātāju paaudzes, ticot, 
ka jau no pašiem pirmajiem darba gadiem līdz pat šodienai Rugājos būs koris – kā liela 
vērtība, kura nedrīkst un nevar zust! Diriģents pārsteidz ar rakstura neatlaidību – savos 
cienījamajos gados vēl joprojām vada savu kori, kopā ar savu komandu organizē koncertus 
un sagatavo koncertprogrammas. Ar savu spītību, darba sparu, mīlestību pret mūziku – 
kora dziesmu, un apņēmību darbā aizvadīti skaisti, mūzikas piepildīti darba gadi, ar 
kuriem dalījies un dalās savā pieredzē ar kolēģiem, dodot padomus un iedrošinājumu. Pret 
cienījamo Skolotāju ikviens izturas ar cieņu gan korī, gan, satiekot uz ielas, nepaiet garām 
nepārmijot kādu labu vārdu. Ikreiz satiekoties, viņa balsī dzirdama cerība, ka viss tiks 
paveikts un apgūts – viss plānotais piepildīsies, un pašam būs laba veselība, lai to izdarītu. 
Diriģents ir savas zemes patriots – par to liecina viņa dzimšanas datums – 11.novembris, 
kā arī ar īpašu mīlestību izvēlētās un izdziedātās garīgās un ar dzimtenes tematiku saistītās 
kora dziesmas kora repertuārā, kur viena no tām ir kā moto diriģenta mīlestībai pret savu 
dzimto zemi: „Es dziedāšu par tevi tēvu zeme – Par tavām druvām vecā līdumā (...)”. Man 
ir liels gods būt blakus kā jaunajai kolēģei – mācīties, iedvesmoties savai profesionālajai 
attīstībai un patiesa cieņa pret cienījamā diriģenta paveikto darbu kora tradīcijas kopšanā 
un uzturēšanā.

Rugāju jauktā kora „Vārpa” kormeistare Inguna Blauma

PĒTERIS SUDAROVS - izcila personība, savas vietas, Latgales un Latvijas patriots, tautas 
un kora dziesmu zinātājs, glabātājs un pārmantotājs no paaudzes paaudzē. Rugāju, 
Latgales un Latvijas dziesmu ”Lāčplēsis”. Skolotājs un diriģents Pēteris Sudarovs pieder 
pie Rugāju un Latgales izcilākajām personībām, jo viss viņa mūžs ir veltīts izglītības un 
kultūras darbam.Viņš visu mūžu līdz pat šai dienai ir veltījis dziesmai, veltījis sabiedrības 
izglītošanai. Ar savu attieksmi pret darbu ir liels piemērs mums visiem. Rugāju sabiedrībā 
iemantojis lielu cieņu.Ne tikai bērni, jaunieši un vidējā paaudze, bet pat vecākās paaudzes 
ļaudis viņu dēvē par Skolotāju, diriģentu un maestro. Ir dažādi cilvēki – tādi, kuriem vajag 
spožas pilis un atzinību, bet ir arī tādi, kuri netiecas pēc ārējā spožuma, jo viņos pašos 
ir milzīgs spēks un gara gaisma, ko izstarot un dot citiem. Skolotājs Sudarovs pieder pie 
Gaismas cilvēkiem, viņš ir mūsu pagasta un novada lepnums un vizītkarte, mūsu bagātība! 

Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

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 atzīmēs 90 gadu jubileju. 

P. Sudarovs reiz ir teicis, ka 
vienmēr ir jābūt patiesam pret dziesmu

un cilvēkiem.

Paldies par ieguldīto darbu un cieņpilno attieksmi, 
nesot bagāto dziesmu pūru un dalot to ar citiem! 

Novēlot stipru veselību, možu garu un 
vēl daudz skaistu un  muzikālu mirkļu, 

sveicam Pēteri Sudarovu skaistajā 
dzīves jubilejā! 

Jubilejas koncertā “Es tautas jostā raksts” 
tiksimies, kad tiks atcelti ierobežojumi 

saistībā ar vīrusu 
COVID-19. 


