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Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu  

projektam “RoboNet” 

Rugāju novada domē ir saņemts biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūras” 

iesniegums ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta „RoboNet” 

īstenošanai.  

Latgales reģiona attīstības aģentūrai pārrobežu sadarbības programmā 2020. gada augustā 

ir apstiprināts projekts LLI-542 “IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, 

Visaginas un lgnalinas pārrobežu reģionu skolās”, akronīms — RoboNet un ir uzsākta šī projekta 

realizācija. Projekta RoboNet ietvaros ir paredzēts īstenot kompleksu aktivitāšu kopumu ar mērķi 

ievērojami uzlabot skolēnu informācijas tehnoloģiju programmēšanas un robotutehnikas 

konstruēšanas prasmes, tiks veikta skolu pasniedzēju specializēta apmācība, tiks rīkoti semināri 

un konferences par programmēšanas un robotutehnikas iemaņu attīstību skolās, Latgales reģiona 

un starptautiskā mērogā tiks rīkotas sacensības robotehnikā ar Latgales un Lietuvas pašvaldību 

skolu komandu līdzdalību, labākas skolu komandas tiks aicinātas dalībai Robotex sacensībās 

Tallinā. Tapāt katrai skolai paredzēta komponente specializētā robotu tehnikas aprīkojuma iegāde 

13920 EUR apmērā, iepriekš saskaņojot ar katru skolu nepieciešamās aprīkojuma pozīcijas un 

daudzumu. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022. gada jūnijam. 

Projekta ietvaros ņems dalību 9 skolas no Latgales, tai skaitā Rugāju novada vidusskola un 

5 skolas no Lietuvas — Visaginas, Ignalinas un Zarasu pašvaldībām.  

Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” lūdz piešķirt projekta “RoboNet” 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai nepieciešamo summu 26254,00 EUR (divdesmit seši 

tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi), tai skaitā līdzfinansējumu 10% apmērā, kas 

sastāda 2625 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 00 centi) no pašvaldības 2021. 

gada budžeta līdzekļiem. 

Ņemot vērā, augstāk minēto un plānojot pašvaldības 2021. gada budžetu, kā arī likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra 

Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Andris Leons, 

Maruta Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

1. Ieplānot 2021. gada pašvaldības budžetā, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu                       

26 254,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi) apmērā 

“Latgales reģiona attīstības aģentūras” projekta “RoboNet” realizācijai no 2021. gada budžeta 

sadaļas 09.000 “Izglītība”. 

2. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 
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