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Īsinot garos ziemas vakarus, mēs katrs atrodam sev kādu hobiju, nodarbi, vai
spodrinām savu talantu. Tā arī seši drosminieki- dalībnieki un dalībnieku kopas
uzdrošinājās 4.februāra vakarā celt zvaigžņu gaismā savu talantu „Dažādo talantu
konkursā” Rugājos. Pasākums bija ļoti patīkams nobeigums darba nedēļas
skrējienam. Sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē uzstājās šādi talanti- Krista Kapteine,
Santa Kononova, Iveta Uršuļska, Virdžīnija Vīcupa, Skujetnieku kvartets un senioru
kopa „Sentiments”. Visi dalībnieki sniedza patiešām baudāmus priekšnesumus.
Žūrijai bija grūti izlemt kurš ir labākais tāpēc visi draudzīgi ieguva 1.pakāpes
diplomus ar 45 zvaigznēm, kā arī saldumus uzvaras saldināšanai. Žūrija atzinīgi
novērtēja Kristas sniegumu un atzina, ka ir liela māksla zināmu dziesmu pasniegt kā
jaunu, nezināmu, klausāmu ar baudu. Santas dziesma bija mazāk zināma, bet lika
ieklausīties un apbrīnot tās izpildījuma vieglumu. Patīkams priekšnesums bija
Virdžīnijas izpildītā etīde, ko žūrija atzina par lielu varonību un uzdrošināšanos spēlēt
uz nenoskaņotām klavierēm. Bet talantam šķēršļu nav. Iveta sniedza 100%
baudījumu- viņa raksta dziesmu vārdus, sacer mūziku, dzied un spēlē instrumentučetri vienā. Iveta lasīja dzeju un nodziedāja veltījumu Rugājiem. Izskanēja
novēlējums- nākotnē startēt Eirovīzijā. Apburošais Skujetnieku kvartets visus
aizgrāba ar savu jaunību, dinamiku un pārgalvību, ikvienam lika iekšēji dejot un
dziedāt līdzi. Senioru kopa „Sentiments” kādam lika atgriezties jaunības laikā, citam
bērnībā un aizkustināja ikvienu sirdi. Kā secināja žūrija- konkurentu nebija un izteica
cerību, ka šī nav tikai vienreizēja debija. Lai veiksme arī turpmāk spodrina talantus
Santa Voiciša
un pacietība ved pretim zvaigžņotām uzvarām!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā
2010.gada 16. decembrī
Nr.19/2010
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „PAR
PAŠVALDĪBAS NODEVU BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI RUGĀJU
NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu

Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds
Pa pasauli mūžam
Lido mīlestība.
Aiz loga ir ziema, bet sirdī gribās
pavasari ienest. Varbūt tādēļ šajā
aukstajā un tukšajā laikā pasaulē
tiek svinēta mīlestības dienaValentīndiena. Jā, var teikt, ka tie
nav latviešu svētki un kam gan tā
māžošanās ar sirdīm un mīlestības
apliecinājumiem, bet uzskatu, ka
mums ir vajadzīga mīlestība
jebkurās tās izpausmēs. Tas tikai
vairo labās un patīkamās sajūtasapskāviens, sirsniņa pie žaketes
atloka, slepena pielūdzēja atstāta
atklātnīte-tas liek smaidīt. Mums
to vajag daudz vairāk kā paši
nojaušam,
šajā
negatīvisma
pārpildītajā pasaulē.
Svētā Valentīna diena izvērtusies
par mīlētāju, saderināto, laulāto
un draugu apdāvināšanas dienu.
Šī diena bieži ir novēlota “paldies”
izteikšanas dienu, jo katru dienu
ikviens no mums var pateikt, cik
ļoti mīl un novērtē sev tuvos
cilvēkus. Īstie Valentīna dienas
veicinātāji bija puķu pārdevēji.
Viņi
ar
savām
reklāmām,
piemēram, “Runā ar sirdi caur
puķēm” palielināja savu peļņu,
savukārt ziedu saņēmējam tika
dāvāts prieks.
Sirsnīgus Jums visiem svētkus!

Santa Voiciša
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Saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai
Rugāju novadā” izdarīt grozījumus un papildinājumus:
1. 5. punktu izteikt šādā redakcijā:
Nodevas objekts

Nodeva fiziskām
personām (latos)
10,-

Nodeva juridiskām
personām (latos)
30,-

Daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas

20,-

60,-

Darījumu un sabiedrisko
iestāžu objekti līdz 250 m2

20,-

60,-

Komunālie un ražošanas
objekti

30,-

90,-

Dabas pamatnes, ainavu
veidojošie objekti, mazās
arhitektūras formas

15,-

45,-

Inženierbūves

30,-

90,-

Mazstāvu dzīvojamās ēkas
un palīgēkas, dzīvokļi

2. saistošos noteikumus papildināt ar 12.1 apakšpunktu:
„Nodeva tiek piemērota ar 50 % atlaidi arhitektūras pieminekļu restaurācijas
un renovācijas būvdarbiem un politiski represētām personām”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.19/2010
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU
BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI RUGĀJU NOVADĀ”
Paskaidrojuma
raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

2.Īss
projekta
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 14.panta I.daļas 10.punktu.
Saistošo noteikumu mērķis: uzskaitīt nodevas objektus.

satura

Likuma „Par nodokļiem un nodevām”10.panta trešā daļa
un 12.panta I.daļas 10.punkts deleģē pašvaldībām noteikt
nodevas par būvatļaujas saņemšanu.Ar saistošajiem
noteikumiem tiek uzskaitīti nodevas objekti par kuriem
jāmaksā nodeva būbatļaujas saņemšanai un noteikti
atvieglojumi
atsevišķām
būvatļaujas
saņēmēju
kategorijām.

© 2010, Rugāju novada izdevums

„Kurmenīte”02.2011 ________________________________________________Saistošie noteikumi
3.Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija
par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām

Saņemtā nodeva tiks izlietota būvniecības dokumentācijas
izstrādei un Būvprojektu saskaņošanas, būvniecības
uzraudzības un Būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai
neietekmēs

neietekmēs
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas

Lauku attīstības speciālists informē
Sandra Kapteine
* Ziemeļaustrumu reģionālajā pārvaldē 17.janvārī notika seminārs, kurā
pārvaldes vadošie speciālisti iepazīstināja ar situāciju, kāda ar izveidojusies ,
saistībā ar lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām, kuras piesaka uz
platībmaksājumiem. 2010.gadā no Rugāju novada ir saņemti 624
platībmaksājumu iesniegumi, pieteiktā platība pieteikumos ir 9991 ha.
Rugāju novadā kopējā LIZ zemju platība ir 15876 ha, no kuras 13310 ha
(jeb84%) ir kopta un labā stāvoklī, 2566 ha ir neapstrādāta LIZ- 522 ha
aizaugušas platības, 2044 ha nekopta LIZ.2010.gada nogalē nekoptās un
aizaugušās platības ir apsekotas, un no 2011.gada par šīm platībām zemes
nodoklis tiks rēķināts 3% apmērā. Tika vērsta uzmanība uz to, ka neapstrādātās
platības saimnieki ir pieteikuši uz maksājumiem , notiks fiziskās kontroles un
pārkāpumu gadījumā saņemtie maksājumi būs jāatgriež LAD. LAD speciālisti
informēja, ka arī šogad turpināsies dažādi lauku attīstības programmas
pasākumi-lauku saimniecības modernizācija, atkal būs iespēja pieteikties DNS
(daļēji naturālās saimniecības) un jauno zemnieku programmās. Nosacījumi
būs šiem projektiem pieejami vēlāk, sekojiet informācijai presē.
LAD vadība solīja nodrošināt pakalpojumu 2011.gadā lauku iedzīvotājiem
iespēju uzdot jautājumus, iesniegt dokumentus LAD speciālistam, kurš būs
sastopams Balvos- lauksaimniecības departamenta telpās vienu reizi nedēļā.
Tika sniegta informācija par to, ka 2011.gadā tiks saglabāti tie paši tiešo un
atdalīto maksājumu veidi , kādi bija līdz šim, vienīgi atsevišķiem veidiem būs
samazinātas nedaudz likmes. Samazinājums skars zīdītājgovju īpašniekus, kuri
dzīvniekus pieteikuši maksājumam 2010.gadā, jo ir pieteikts lielāks dzīvnieku
skaits, nekā pieļauj regula , un maksājums būs apmēram 115 Ls par dzīvnieku,
maksājumu izmaksās maijā-jūnijā.
LAD speciālisti aicināja zemju apsaimniekotājus aktīvāk izmantot EPS
(elektroniskā pieteikšanās sistēma)- tas nozīme, ka platībmaksājumu karšu
aizpildīšanu un iesniegšanu izdara elektroniskā veidā.
*Pašnodarbinātām personām jāatceras, ka 2011.gadā mainās minimālā alga uz
200 Ls un nodokļa likme uz 31,52%,kas veido sociālā nodokļa iemaksu
apmēru- 63,04 Ls mēnesī.
*Valsts augu aizsardzības dienests plāno mācības visiem interesentiem, kuriem
ir jāatjauno vai jāiegūst no jauna augu aizsardzības līdzekļu iegādes un
lietošanas apliecības. Mācības notiks trīs dienas Balvos (lauksamniecības
departamentā) 17., 24.martā un 07.aprīlī.

* 24.februārī pulkst.11.00 Balvos (lauksamniecības departamentā) AS
Preiļu siera vadība uz tikšanos aicina piena piegādātājus. Piensaimniekus
informēs par iepirkuma cenām, aktualitātēm piensaimniecības nozarē
Latvijā.

pieprasījuma. Pases būs nepieciešamas
tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiks pārvietoti
ārpus Latvijas teritorijas (eksportēti).Pases
izgatavos Rīgā , tas būs maksas
pakalpojums3,53Ls
par
pasi.
Nepieciešamības gadījumā
dzīvnieku
īpašniekam pase būs jāpasūta savlaicīgi.
Pasi varēs pasūtīt pēc pakalpojuma
apmaksas
pa
epastu
pases.export@ldc.gov.lv vai telefoniski
67095062 , vai iesniegt iesniegumu
reģionālajā klientu apkalpošanas nodaļā vai
iesniegt lauku attīstības speciālistiem
pagastos. Līdz 2010.gada 31.decembrim
izsniegtās pases ir derīgas dzīvnieku
pārvietošanai ārpus Latvijas , kā arī
iesniegšanai
kautuvē
dzīvnieka
likvidēšanas gadījumā. Ja dzīvnieks
likvidēts savā saimniecībā, aizpildītā pase
jāiesniedz Datu centram.
Pēc 2011.gada 1.janvāra reģistrēto
dzīvnieku izslēgšana no ganāmpulka
jāpaziņo ar Notikuma ziņojuma lapu
(NZL), izņemot dzīvniekus, kuri likvidēti
kautuvē.
Vienīgais apliecinājums , ka dzīvnieks ir
reģistrēts datu bāzē pēc 2011.gada
01.janvāra , būs dzīvnieka apzīmēšanas
akta otrais eksemplārs, kas ganāmpulka
īpašniekam obligāti jāglabā 3 gadus pēc
dzīvnieka likvidēšanas.
Atgādinu, ka pie konsultantiem var
piereģistrēt un izslēgt no reģistra
dzīvniekus , saņemt padomu , lai aizpildītu
atskaites
elektroniskajā
deklarēšanas
sistēmā (EDS)
un daudz citiem
jautājumiem.Uz tikšanos!

*Izmaiņas šogad notikušas LDC saistībā ar dzīvnieku pasēm. No 2011.gada
01.janvāra LDC jaundzimušajiem dzīvniekiem pases vairs neizsniegs bez
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Atkal pieejams Eiropas struktūrfondu
tūrisma pakalpojumu
pilnveidošanai!

...turpinājums 5.lpp
atbalsts lauku
...turpinājums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"
Atbalsta intensitāte ir 40 – 50 % no kopējās
attiecināmo izmaksu kopsummas.
Pasākuma
mērķis:
ir
veicināt
nelauksaimnieciskās
aktivitātes
lauku
teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu
un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un
infrastruktūru
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās
kārtās:
6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz
11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 1
684 920 LVL apmērā; 7.kārta no 2011.gada
14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko
finansējumu 1 684 920 LVL apmērā; 8.kārta
no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar
kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL
apmērā.
Projektus var iesniegt: zemnieku saimniecība;
fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;
komersants.
Atbalstāmas
šādas
darbības:
1.peldvietu izveide; 2.aktīvo atpūtas taku un
tiltiņu izveide vai labiekārtošana; 3.dabas
atpūtas parku izveide vai labiekārtošana;
4.rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu
laukumu, distanču slēpošanas trašu, veloceliņu
izveide vai labiekārtošana; 5.ūdenstūrisma
apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana;
6.infrastruktūras pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem; 7.inventāra
iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un
radošo darbnīcu izveidei; 8.sporta laukumu un
sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst
esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā;
tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā
inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu
telpu izveide vai paplašināšana, kā arī
teritorijas labiekārtošana.
Vairāk
informācijas:
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/laukuattistibas-programmas-pasakumi/313-turismaaktivitasu-veicinasana/
Pēc Lauku atbalsta dienesta materiāliem
sagatavoja M.Orniņa,
Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
-4-

. B A L V U
.R A J O N A
. PARTNERĪBA

2011.gada 1.februārī Rugājos notika Informatīvais
seminārs par LEADER projektu konkursu
Darba kārtībā tika apskatīta LEADER projektu konkursa 3.kārtā
izsludinātās rīcībās, iespējamajās aktivitātes un pieejamais
finansējums, projektu vērtēšanas kārtība, projekta iesnieguma
sagatavošana, prasības LEADER projekta iesnieguma izstrādei
saskaņā ar 31.01.2009. MK noteikumiem Nr.33, pieteikuma
veidlapas aizpildīšanas metodoloģija.

Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2011.gada 15.februāra līdz 15.martam.
Jāiesniedz biedrībā „Balvu rajona partnerība” Abrenes ielā 26,
Viļakā – Viļakas novada domē – 1.stāvā 106.kabinetā,
kontakttālrunis 64507216 vai 29373559 (administratīvā vadītāja
Vineta Zeltkalne).
Leader projektus var iesniegt biedrības, pašvaldības,
uzņēmēji, fiziskas personas, draudzes.
Atbalsta
intensitāte
līdz 100 %
līdz 90 %
līdz 90 %
līdz 60 %.

Atbalsta saņēmējs
biedrībām, nodibinājumiem ar sabiedriskā labuma
statusu
biedrībām, nodibinājumiem
pašvaldībām
Juridiskām, fiziskām personām un draudzēm

PVN ir neattiecināmie izdevumi pašvaldībām un juridiskām,
fiziskām personām un draudzēm.
3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 141228,00 LVL.
3.kārtā izsludinātie projektu konkursi sekojošās rīcībās:
• 1.Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība, pieejamais
finansējums 7660,01 Ls (vienam projektam max.summa 3403,00
Ls);
• 2.Uzņēmējdarbības

dažādošana,
pieejamais
finansējums
35000,00 Ls (vienam projektam max .summa 14000,00 Ls);
• 4. Jauniešu centru izveide un attīstība, pieejamais finansējums
21528,41 Ls (vienam projektam max. summa 7000,00 Ls);
• 5. Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide,
pieejamais finansējums 39039,58 Ls (vienam projektam max.
summa 8000,00 Ls);
• 6. Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana,
pieejamais finansējums 38000,00 Ls (vienam projektam
max.summa 8000,00 Ls).
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Rugāju novada
SOCIĀLIE PABALSTI UN
PAKALPOJUMI
2011.GADĀ
Anita Everte
Kādi dokumenti jāiesniedz?
Iesniegums;
Iztikas līdzekļu deklarācija;
NVA uzskaites lapa;
Izziņas par:
- Ģimenes ienākumiem;
- Par pensijām, valsts pabalstiem no
VSAA;
- Deklarēto dzīvesvietu;
- Uzturlīdzekļu maksājuma apmēru;
- Citas tiesību aktos noteiktās ziņas
Trūcīgai ģimenei (personai), kura pieprasa
materiālo palīdzību, ienākumi jādeklarē:
Ik pa sešiem mēnešiem, ja ģimenē ir
darbaspējīga persona;
Reizi gadā, ja visi ģimenes locekļi ir darba
nespējīgi.

Kādus pabalstus var saņemt?
Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm
un personām, kas pēc pamata dzīvesvietas
deklarēšanas dzīvo Rugāju novada
teritorijā
Garantētā minimālā ienākuma (GMI)
pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina
kā starpību starp valsts
(MK noteikts: 40 Ls pilngadīgiem, 45 Ls
bērniem) noteikto GMI līmeni un personas
(ģimenes) ienākumiem. Pabalsts pienākas
trūcīgai personai (ģimenei). ja tā pilda
līdzdarbības pasākumus. Pabalstu piešķir par
laika posmu, kurā noteikts trūcīgas personas
(ģimenes) statuss, izvērtējot situāciju ne
retāk kā ik pēc trim mēnešiem.
Pabalsts ārkārtas situācijā (ugunsgrēks,
dabas stihija u.c.) līdz Ls 100,00
Malkas pabalsts Ls 25,00 vienu reizi gadā
pienākas 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem
pensionāriem
Pabalsts represētajām personām Ls 20.00
gadā.
Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai
slimnīcā līdz Ls 30,00 apmērā, operācijas
un smagas saslimšanas gadījumā līdz
Ls 100,00 pienākas trūcīgām personām un
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pensionāriem vienu reizi gadā
Briļļu iegādei bērniem Ls 15,00
apmērā vienu reizi gadā
Pabalsts brīvpusdienām Rugāju
novada skolās pienākas trūcīgām
ģimenēm (par otro un nākošajiem
skolēniem), kā arī visiem bērnudārzu
un skolu apmeklējošiem bērniem līdz
4.klasei ieskaitot.
Ziemassvētku paciņu iegādei Ls 2,50
bērnam.
Jubilāra apsveikšanai 80, 85, 90, 95 Ls 20,00
100 gadu jubilejā- Ls100,00
Pabalsts darbaspējīgiem trūcīgiem
iedzīvotājiem, veicot sabiedriski
derīgo darbu, konkrētas situācijas
risināšanai Ls 3,00 dienā
Bērna piedzimšanas pabalsts Ls
100,00
Apbedīšanas pabalsts Ls 50,00
Kāzu pabalsts Ls 25,00
Ceļa izdevumu atmaksa skolēniem
uz Rugāju novada skolām
Pabalsts pilngadību sasniegušiem
bāreņiem. Kā to paredz Ministru
kabineta noteikumi Nr.857.
Pabalstus izmaksā reizi mēnesī pēc
novada
domes
sēdes
lēmuma
pieņemšanas
Par trūcīgu atzīstama persona
(ģimene),
- ja tās ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz
Ls 90,00
- tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai
īpašums, kuru varētu izmantot
ienākumu gūšanai;
- tā nav noslēgusi uztura
līgumu;
- tā neatrodas pilnā valsts vai
pašvaldības apgādībā;
- tā nav izsniegusi aizdevumu;
- tai nav apgādnieku, kuri
spējīgi dot
uzturu pabalsta pieprasītājam.
Kādos gadījumos pabalstu nepiešķir?
- Ja persona atteikusies no
līdzdarbības
pienākumu
pildīšanas, vai tos nav veikusi
pēc vienošanās;
- Ja persona vai ģimene neveic
komunālos un zemes nodokļa
maksājumus;

-

-

Ja
neuzrāda
patiesos
ienākumus;
Ja ģimenes darbaspējīgie
locekļi neizmanto iespēju
izaudzēt pārtiku savā
piemājas saimniecībā;

Ja ikdienā lieto alkoholu
vai citas apreibinošas
vielas

Sociālie darbinieki
apmeklētājus pieņem:
Lazdukalnā katru darba
dienu
no pulksten 9.00. līdz
13.00.
izņemot trešdienas
Rugājos: pirmdien no
11.00-18.30
otrdien,ceturtdien,
piektdien no 9.00-13.00
izņemot trešdienas

Tālruņi uzziņām:
6 45 46 780-Lazdukalns
26695251- A.Gavare
6 45 21 349 – Rugāji
27820992 – A.Everte

Veļas mazgātuves Rugājos
darba laiki:
Otrdien 10.00 – 14.00
Trešdien 8.00 – 20.00
Piektdien 10.00 – 14.00
Visi esat laipni gaidīti!
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Mežniecība informē____________________________________________________ „Kurmenīte”02.2011
CIENĪJAMIE MEŽA ĪPAŠNIEKI!
Ir sācies jauns gads un līdz ar to vēlamies Jūs informēt par
jaunāko meža nozarē un atgādināt arī nedaudz piemirsto.
¾ 2010.gada 24.augustā Ministru kabinets ir pieņēmis
noteikumus
Nr.801 „Noteikumi
par
apliecinājuma
derīguma termiņu”. Noteikumi nosaka, ka koku ciršanas
apliecinājuma derīguma termiņš ir trīs kalendāra gadi no tā
izsniegšanas gada. Izsniegtie apliecinājumi koku ciršanai ar
2011.gadu ir derīgi līdz 2013.gada 31.decembrim , taču
katru gadu mežu īpašniekiem ir jāiesniedz informācija par
paveikto.
Informāciju var sniegt:
• mežniecībā rakstot pārskatus;
• telefoniski- 64546652;
• elektroniskiRugaju.meznieciba@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv ;
• atsūtot pārskatu pa pastu.
Pārskatu veidlapas ir pieejamas mežniecībās un Valsts meža
dienesta mājaslapā:
www.vmd.gov.lv
sadaļā: Meža
īpašniekiem- Veidlapas.
¾ Civillikuma 1100. pantā teikts – mežos un ar krūmiem
aizaugušās platībās starp zemes gabaliem katram zemes
īpašniekam jāierīko un jātur tīra līdz 1 metram plata
robežstiga, kurai jānodrošina redzamība starp divām blakus
esošām robežzīmēm. Robežstigu ierīko, izcērtot tajā augošos
kokus vai arī iezīmējot ar noturīgu krāsu robežstigu
norobežojušos augošos kokus.Likums neprasa, lai uz
robežstigas izcirstu visus kokus. Ja tie netraucē saskatīt
robežzīmes jeb kupicas- tos var atstāt. Robežstigas platums
var būt līdz 1 metram uz katra īpašnieka pusi, tātad tās
kopējais platums var būt līdz 2 metriem. Bieži nākas
konstatēt, ka īpašuma robežas un kupicas nav saskatāmas, tās
ir jāatjauno. Kamēr robežzīmes nav skaidri saskatāmas,
ciršanas apliecinājumu var neizsniegt.
¾ Apsekojot īpašumus, sevišķu uzmanību vajadzētu piegriezt
jaunaudzēm un cirsmām, kur veikta krājas kopšana. Sniega
un apledojuma dēļ, koki un to zari var liekties un lūzt.
Mežos var būt snieglaužu un snieglieču postījumi.
¾ 07.10.2010. sākās projektu iesniegumu pieņemšana ES
atbalsta pasākumam- "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu
vietās". Projekta mērķis ir ilgtspējīga meža zemes
apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas
potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās
(snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze) mežam nodarītos
postījumus. Tuvāk ar saistošajiem noteikumiem un
metodiskajiem norādījumiem var iepazīties Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv vai Rugāju mežniecībā.
¾ Suņu īpašnieki, esiet saprātīgi un neļaujiet saviem mīluļiem
staigāt ārpus mājas nepieskatītiem. Ir novērots, ka suņi klaiņo
pa mežiem, laukiem un saplosa stirnas.

Lai Jums veicas savu īpašumu apsaimniekošanā!
Rugāju mežniecība
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ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANA
MĀJSAIMNIECĪBU SEKTORĀ

Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. MK noteikumi
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” nolikums”
Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.
Mērķis – CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā,
atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas
tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai,
lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem
energoresursiem tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Atbalsta pretendenti:
- dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona;
- vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
izveidotā biedrība – divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuru
dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas.
Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam
projektam:
- Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros –
11 399 481,00 LVL.
Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar
50% intensitāti.
Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:
- pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā;
o jaunbūvei; dārza mājai; individuālai dzīvojamajai mājai vai
vasarnīcai; dvīņu vai rindu mājai; atsevišķu divu vai
vairāku dzīvokļu mājai.
- ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai;
- visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā
dzīvoklī.
Papildus iesniedzamie dokumenti:
Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta iesniegumu jāiesniedz
vairāki dokumenti:
- ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sēdes protokollēmums,
norādot:
o projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības
līdzfinansējuma apjomu;
o biedrības pilnvaroto personu; biedrības pārstāvēto
dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas
kods, adrese, paraksts).
- dokumentus, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu
apkurei 2009.gadā:
o
centralizētas apkures gadījumā: maksājumus apliecinoši
dokumenti;
o lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegādi apliecinošie
dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie
dokumenti.
- piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmai
un konkursā atbalstāmai iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar
Keymarc” sertifikāts);
- dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās
platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālā
inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar
apsildāmās platības eksplikāciju.
Biedrība ‘’Live Green Organisation’’ sniegs bezmaksas
konsultācijas par Jums neskaidriem jautājumiem pa tālr.
27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv
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„Kurmenīte”02.2011____________________________________________________________ Aktuāli
Nekustamā īpašuma izsole
ªRugāju novada dome atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Pūpolīši”, kas
atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570 ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0250; 3874 011 0082, kopējā platība
3,4066 ha.
Izsoles laiks: 2010. gada 22.marta plkst. 10.00.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir Antrai Babrei,
pamatojoties uz atsavinājuma ierosinājumu, pirmpirkuma
tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas termiņš2011.gada 21.marta plkst.16.00.
Izsolāmā nekustamā īpašuma- „Pūpolīši”- sākumcena
(nosacītā cena) LVL 450, (septiņi četri simti piecdesmit lati) .
Nodrošinājuma apmērs: 10% no mantas sākumcenas
(nosacītās cenas).
Samaksa jāveic GE MONEY BANK, kods: BATRLV2X,
konts: LV48BATR0051202757800.
Izsoles solis: LVL 45, (četrdesmit pieci lati).
Samaksa par nosolīto mantu jāveic divu kalendāro nedēļu
laikā pēc izsoles.
ª Rugāju novada dome atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Saknes”, kas
atrodas Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā,
LV-4570 ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0084, kopējā
platība 3,89 ha.
Izsoles laiks: 2010. gada 22.marta plkst. 10.30.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir Ivetai
Birkovai, pamatojoties uz atsavinājuma ierosinājumu,
pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas
termiņš- 2011.gada 21.marta plkst.16.00.
Izsolāmā nekustamā īpašuma- „Saknes”- sākumcena
(nosacītā cena) LVL 715, (septiņi simti piecpadsmit lati) .
Nodrošinājuma apmērs: 10% no mantas sākumcenas
(nosacītās cenas).
Samaksa jāveic GE MONEY BANK, kods: BATRLV2X,
konts: LV48BATR0051202757800.
Izsoles solis: LVL 72, (septiņdesmit divi lati).
Samaksa par nosolīto mantu jāveic divu kalendāro nedēļu
laikā pēc izsoles.
ªRugāju novada dome atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Zemzari-1”,
kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570 ar
kadastra apzīmējumu 3874 004 0207; 3874 009 0134, kopējā
platība 9,22 ha.
Izsoles laiks: 2010. gada 22.marta plkst. 11.00.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir Guntim
Loginam, pamatojoties uz atsavinājuma ierosinājumu,
pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikuma iesniegšanas
termiņš- 2011.gada 21.marta plkst.16.00.
Izsolāmā
nekustamā
īpašuma„Zemzari-1”sākumcena (nosacītā cena) LVL 880 (astoņi simti
astoņdesmit lati) .
Nodrošinājuma apmērs: 10% no mantas sākumcenas
(nosacītās cenas).
Samaksa jāveic GE MONEY BANK, kods: BATRLV2X,
konts: LV48BATR0051202757800.
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Izsoles solis: LVL 88, (astoņdesmit astoņi lati).
Samaksa par nosolīto mantu jāveic divu kalendāro nedēļu laikā
pēc izsoles.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku
reģistrācija- Rugāju novada domes telpās pie sekretāres darba
dienās no plkst. 9.00- 13.00; 14.00-17.00.
Izsolāmo objektu iespējams apskatīties tā atrašanās
vietā, bet papildus iepazīties pēc saskaņošanas domē pa tālruni:
29155997 (Rita Krēmere)
Pieteikumu reģistrācija līdz 2011. gada 21.marta plkst.
16.00

Biedrība „Sargi valodu un Latviju!”

atbalstot
Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” iniciatīvu organizē parakstu vākšanu, lai
rosinātu izmaiņas Satversmes 112.pantā, kas to izteiktu šādā
redakcijā:
„112. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina
iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību
valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta.”
Likumprojekta pārejas noteikumi paredz, ka ar 2012.gada
1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs
pirmajās klasēs, mācības notiek valsts valodā. Turpmākā
pāreja
notiek
pakāpeniski
līdz
2024.gadam.
Parakstīties var:
pie jebkura notāra visā Latvijas teritorijā vai arī savās
deklarētās dzīvesvietās bāriņtiesā.
Rīgā iesakām parakstīšanos veikt pie notāriem:
1. Daces Čaklās, Blaumaņa ielā 21, tālr. +371 67287709
2. Anitas Elksnes, Skolas ielā 31 – 1, tālr. +371
67271066
3. Antas Maldupes – Krūmiņas, Blaumaņa ielā 5a-6,
tālr. +371 67281350
Lai varētu apliecināt parakstu par likumprojektu
nepieciešama Latvijas Republikas pilsoņa pase un 2 lati
valsts nodevas apmaksai. Parakstīties var tikai 18 gadu
vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi.
Piezīme:
Izņēmuma gadījumā biedrība „Sargi valodu un Latviju!” segs
valsts nodevu to parakstītāju vietā kam nav iespēja to
apmaksāt.

A/S “Latgales Finanšu kompānija”
PIEDĀVĀ
KREDĪTUS – PENSIONĀRIEM
summa līdz 500 ls
Pārdod un pērk privatizācijas sertifikātus.
Balvos, Partizānu ielā 14, tel. 64521873
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Budžets____________________________________________________________„Kurmenīte”02.2011
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā

APSTIPRINĀTS RUGĀJU NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETS
Daina Tutiņa
2011.gada 27.janvāra domes sēdē tika
apstiprināts Rugāju novada pašvaldības
2011.gada
budžets.
Ar
saistošajiem
noteikumiem „Par Rugāju novada pašvaldības
2011.gada budžetu” var iepazīties Rugāju
novada domes mājas lapā www.rugāji.
Rugāju novada pašvaldības 2011.gada
budžets sastādīts, ievērojot likumus „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”,
„Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2011.gadam” un 21.12.2010. Ministru
kabineta noteikumus Nr.1180 „Noteikumi par
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un
to sadales kārtību 2011.gadā” un citos
normatīvajos aktos paredzētās prasības.
Plānojot budžetu, bija jārēķinās, ka Finanšu
ministrija negarantē ieņēmumu no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa un pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda dotācijas izpildi 100%
apmērā, bet gan 96% apmērā.
Bez tam likuma „Par valsts budžetu
2011.gadam” 35.pants nosaka, ka pašvaldības
iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā
procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 20%, II
ceturksnī - 24 %, III ceturksnī – 27%, IV
ceturksnī – 29%. Tas nozīmē, ka gada sākumā
jārēķinās ar minimāliem pašvaldības budžeta
ieņēmumiem.
2011.gada budžeta ir mērķis nodrošināt
likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju
izpildi sabiedriskajā kārtībā un drošībā, vides
aizsardzībā, pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanā, veselībā, izglītībā, kultūrā,
sociālajā aizsardzībā u.c., kā arī 2010.gadā
uzsākto un apstiprināto projektu īstenošanu.
2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu
prognoze
Kā
galvenais
ienākumu
avots
pašvaldības budžetā ir ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
(PFIF), kas sastāda Ls 656 750 jeb 61% no
plānotajiem
2011.gada
pamatbudžeta
ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2010.gada izpildi,
jārēķinās ar 9 % samazinājumu.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi,
ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem sastāda Ls
73 061 jeb 6,7 % no kopējiem ieņēmumiem.
Salīdzinājumā ar 2010.gada izpildi prognozēts
6,5% pieaugums. Plānots atgūt daļu no
iepriekšējos gados nesamaksātā NĪN.
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25% iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
7% nekustamā īpašuma
nodoklis

25%
36%

23% valsts budžeta transferti
8% maksas pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi

7%

1% pārējie ieņēmumi
(pašvaldību transferti,
naudas sodi, nodevas)
36% pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
dotācija

1%
8%

23%

Ievērojamu daļu budžeta ieņēmumu daļā sastāda valsts budžeta
transferti.
Mērķdotācijas
sociālās
palīdzības
nodrošināšanai
(līdzfinansējums GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksai) plānotas Ls
19 900 apmērā. Ls 191 789 sastāda mērķdotācijas pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas ieplānotas 8
mēnešiem. No valsts tiks saņemti maksājumi 1.klases skolēnu ēdināšanai,
bezmaksas interneta nodrošināšanai bibliotēkās, mācību literatūras iegādei.
Budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(telpu noma, zemes noma, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
centros, par biļešu realizāciju, par komunālajiem pakalpojumiem u.c.)
plānoti Ls 92 363 apjomā.
2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 098 476 apjomā.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, izvērtējot katras
pašvaldības institūcijas budžeta pieprasījumu, kā to nosaka Rugāju novada
domes noteikumi „Rugāju novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”, kā arī ņemot vērā 2011.gada
prognozētos ieņēmumus.
2011.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 1 445 762 apjomā. Papildus
ieņēmumiem, izdevumu segšanai tiek novirzīts arī naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu Ls 382 561.
Plānoto 2011.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)
9.5

9.7% vispārējie valdības
dienesti

9.7
1.9
3.4
1.3

1.9% sabiedriskā kārtība
un drošība
3.4% ekonomiskā darbība
1.3% vides aizsardzība
29.5% pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
1.0 %veselība

36.1
29.5

7.4% atpūta, kultūra un
reliģija
36.1% izglītība
7.4

1.0

9.5% sociālā aizsardzība
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Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai –
36,1 %, pašvaldība teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai –
29,5 %.
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem
paredzēti Ls 140 334 apmērā, kur ir ietverti izdevumi novada
domei un Lazdukalna pagasta pārvaldei, biedru naudu
maksām Latvijas Pašvaldību savienībai, Balvu rajona
partnerībai, Eiroreģionam „Pleskava, Livonija”, aizdevumu
procentu nomaksai, kā arī izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem. Izdevumi novada pārvaldei sastāda 7,8% no
kopējiem izdevumiem.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēti
Ls 27 099 apmērā, kas ir 2 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju veikšanu, tiek
nodrošināts finansējums pašvaldības policijai –Ls 8 926, ,
bāriņtiesai – Ls 10 474, dzimtsarakstu nodaļai – Ls 5922 un
ugunsdzēsībai – Ls 1777.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi ekonomiskajai darbībai sastāda Ls 49 726.
Ar nodarbinātības jautājumiem saistītie pasākumi - Ls 993
un darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā ar 100 latu
stipendiju – Ls 28 577. Būvvaldei izdevumi plānoti – Ls 5
022, Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centram – Ls 6 609,
lauksaimniecības nozaru atbalsta pasākumiem (t.sk. lauku
attīstības speciālistam) – Ls 4 264 apmērā. Pārējie ar
ekonomisko darbību saistītie pasākumi
(informatīvā
izdevuma „Kurmenīte” izdošana un izplatīšana, prezentācijas
materiālu par pašvaldību sagatavošana u.c.) – Ls 4 261.
Vides aizsardzība
Vides aizsardzības izdevumi, t.i. atkritumu
apsaimniekošanai un notekūdeņu apsaimniekošanai sastāda
Ls 19 246.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Plānotie izdevumi Ls 427 100. Komunālās
saimniecības uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 53 700 un
ūdensapgādei Ls 5 500. Lazdukalna pagasta ceļu
uzturēšanas darbu veikšanai paredzēts iegādāties traktoru.
Plānošanas nodaļas izdevumi plānoti Ls 22 038. Ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Administratīvās kapacitātes
paaugstināšana Rugāju novada domē” atbalstu pašvaldībā
tiek nodrošināta speciālistu - teritorijas plānotājs un
informācijas tehnoloģiju speciālista piesaiste, saņemot
finansējumu atlīdzības izmaksai un darba vietas
aprīkojumam.
2011.gadā tiks realizēti 3 investīciju projekti
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai, kā arī tiks
īstenots Sociālās dzīvojamās mājas Skujetniekos renovācijas
projekts.
Veselība
Izdevumi veselības aprūpei sastāda Ls 14 874.
Pašvaldība nodrošina Lazdukalna feldšeru-veselības punkta,
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Skujetnieku feldšeru - veselības punkta un zobārstniecības
kabineta darbību. Pabalstiem donoriem plānoti Ls 300.
Atpūta, kultūra un reliģija
Kopā izdevumi sastāda Ls 107 483. Dažāda vecuma
novada iedzīvotājiem tiek nodrošinātas daudzveidīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas. Lai nodrošinātu
bibliotēkas
pakalpojumu pieejamību, pašvaldība uztur 4 bibliotēkas un
nodrošina finansējumu Rugāju bibliotēkai, Tikaiņu bibliotēkai,
Lazdukalna bibliotēkai un Skujetnieku bibliotēkai – Ls 39 659.
Jaunieši var darboties iniciatīvu-interešu centros
Rugājos un Skujetniekos, kopā atvēlēts finansējums centru
darbībai Ls 14 957.
Finansējums Kultūras nodaļai un pasākumiem plānots
Ls 32 939, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pasākumu
piedāvājumu un iespējas iedzīvotājiem iesaistīties pašdarbības
kolektīvos. Lazdukalna pagastā darbojas etnogrāfiskais
ansamblis, Eiropas senioru deju kopa „Tonuss”, garīgo dziesmu
ansamblis „Sonāte” un dramatiskais pulciņš „Zibšņi”, savukārt
Rugājos – jauktais koris, dāmu vokālais ansamblis, deju kopa
„Rugāji”, pirmsskolas deju kolektīvs „Ķipari” un jauniešu deju
kolektīvs.
Lielākie novada kultūras pasākumi 2011.gadā - deju
festivāls „Lustīgs šur. Lustīgs tur”, Bērnības svētki, Jaunības
svētki, Rugāju novada svētki, pasākums vecākajai paaudzei.
Augustā Rugājos notiks mednieku festivāls „Minhauzens
2011”.
Sporta pasākumiem paredzēts finansējums Ls 4 981, lai
nodrošinātu sporta koordinatoru atalgojumu un sporta
aktivitāšu organizēšanu.
Rugāju novada dome atbalsta ar līdzfinansējumu gan
pašvaldības, gan sabiedrisko organizāciju projektu realizāciju
LEADER programmas ietvaros un atvēlēts finansējums Ls
7 720 apmērā.
Muzeja izdevumi plānoti Ls 5 150 apmērā.
2011.gadā noslēgsies Saieta nama būvniecība
Lazdukalna pagasta Benislavā.
Izglītība
Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai, t.i.
Ls 522 120 un attiecīgi Eglaines pamatskolai - Ls 129 664,
Rugāju novada vidusskolai - Ls 284 408. Ar 2010.gada
1.septembri darbojas profesionālās izglītības iestāde „Rugāju
sporta centrs”, kurai izdevumi plānoti Ls 32 918 apmērā.
Ievērojama summa tiek atvēlēta skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai un transporta izdevumu kompensācijai
skolēniem Ls 28 839, kā arī savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām – Ls 25 000. Līdzekļi paredzēti skolēnu
apbalvošanai par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos
un sacensībās Ls 1 500.
Izglītības pārvaldes izdevumi – Ls 7 605. 2011.gadā
turpināsies Eglaines pamatskolas informatizācijas projekts.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi sastāda Ls 137 780, no
kuriem vislielākais izdevumu apjoms sastāda sociālajiem
pabalstiem Ls 62 650. Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošinās ne
tikai obligātos pabalstus – garantētā ...turpinājums 10.lpp
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minimālā ienākuma pabalstus (Ls 39 000) un dzīvokļa
pabalstus (Ls 2 000), bet arī citus pabalstus: brīvpusdienas
skolēniem, pabalstus veselības uzlabošanai, bērna
piedzimšanas pabalstu, pabalstus represētajiem un pabalstus
ārkārtas situācijās, ieplānojot finansējumu Ls 21 650. Mājas
aprūpes izdevumi plānoti Ls 5 500.
Sociālās aprūpes centra izdevumi sastāda Ls 48 649,
Sociālā dienesta – Ls 14 930. Budžetā ieplānots finansiāls
atbalsts Invalīdu biedrības Balvu nodaļai – Ls 150, Neredzīgo
biedrības Balvu nodaļai – Ls 75.
Iedzīvotājiem ir iespēja izmanot jaunu Sociālā
dienesta pakalpojumu - veļas mazgātuves pakalpojumus.
Projektu realizācija 2011.gadā
Lai piesaistītu papildus finansējumu infrastruktūras
sakārtošanai un dažādām citām aktivitātēm saistībā ar
pašvaldības funkciju veikšanu, tiek iesniegti un realizēti
projekti. Projekti, kuri apstiprināti un 2011.gadā paredzēts
realizēt:
1) Sociālās dzīvojamās mājas renovācija Liepu ielā 6.
Kopējās projekta izmaksas Ls 103 981, t.sk. Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums Ls 77
986;
2) Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta
Beņislavā, Skolas ielā 3”. Kopējās projekta izmaksas
Ls 186 523, no kurām Eiropas Lauksaimniecības
Fonda lauku attīstībai finansējums Ls 105 000.
3) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju
novada Rugāju ciemā. Projekta kopējās izmaksas Ls
415 694, no kurām Ls 292 017 sedz ERAF.
4) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju
novada Benislavas ciemā. Projekta kopējās izmaksas
Ls 338 291, no kurām Ls 237 642 sedz ERAF.
5) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju
novada Skujetnieku ciemā. Projekta kopējās izmaksas
Ls 308 257, no kurām Ls 216 544 sedz ERAF.
6) Administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rugāju
novada domē. Kopējās projekta izmaksas Ls 18 500,
kuras 100 % sedz Eiropas Sociālā fonds.
7) Lazdukalna
pagasta
Eglaines
pamatskolas
informatizācija.
Projekta kopējās izmaksas Ls 10
036, kuras sedz ERAF.
Projekti, kas tiks realizēti LEADER programmas
ietvaros un pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu:
1) Kultūras nodaļas projektam „ Lustīgs šur, lustīgs tur”.
Kopējās izmaksas Ls 2 942.
2) Rugāju bibliotēkas projektam „Pirmsskolas vecuma
bērnu lasītavas modernizēšana – viens no lasīšanas
veicināšanas elementiem”. Kopējās izmaksas Ls 1220.
Rugāju novadā reģistrēto sabiedrisko organizāciju
projekti, kuri tiks realizēti 2011.gadā un ar 10%
līdzfinansējumu atbalsta pašvaldība:
1) Biedrības „Ūdensroze” projektu „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies”. Kopējās izmaksas Ls 2 942.
2) Biedrības „Eglainīte” projektu „Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns”
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izveide”. Kopējās izmaksas Ls 13 930.
3) Biedrības „Eglainīte” projektu „Prieka virpulī”.
Kopējās izmaksas Ls 506.
Rugāju novada dome sadarbībā ar Ostrovas pilsētas
administrāciju ir sagatavojusi un iesniegusi izvērtēšanai
Krievijas- Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā
projektu „Pārrobežu izziņas tūrisma attīstības veicināšana un
infrastruktūras uzlabošana”. Kopējās izmaksas Ls 652 818, kur
projekta apstiprināšanas gadījumā 90% sedz ERAF.
Speciālais budžets 2011.gadam
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 57 246 apmērā,
t.sk. dabas resursu nodoklis – Ls 1 200 un mērķdotācijas
pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem Ls 56 046.
Izdevumi plānoti Ls 58 171, t.sk. vides aizsardzībai –
Ls 1 416, pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai Ls 54 439,
līzinga pamatsummas maksājumiem– Ls 2 316.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) fondiem
apmērs saglabājas 2010.gada līmenī, kas ir nepietiekoši, lai
nodrošinātu nepieciešamajā apjomā novada pašvaldības ceļu
ikdienas uzturēšanu gan ziemas, gan vasaras sezonā.

Latvijas Republikas
karogs jāizkar šādās dienās:

16. februāris - Lietuvas Republikas neatkarības diena
24. februāris - Igaunijas Republikas neatkarības diena
25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena sēru noformējumā
1. maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas diena
4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena
14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena sēru noformējumā
17. jūnijs - Latvijas Republikas okupācijas diena - sēru
noformējumā
4. jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena sēru noformējumā
11. novembris - Lāčplēša diena
18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Decembra pirmā svētdiena (šogad 4. decembris) - Pret
latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma
genocīda upuru piemiņas diena - sēru noformējumā
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31. janvārī Lazdukalnā sacenšas hokejā
Neraugoties uz aizputinātajiem ceļiem, netrūka ne
transportlīdzekļu ,ne līdzjutēju, ne pašu sacensties
gribētāju, jo uz LAZDUKALNA KAUSA izcīņu Hokejā
ieradās 5 komandas - Bērzpils, Balvu, Lubānas,
apvienotā Baltinavas -Vectilžas komanda un, protams,
sacensību organizatoru – Lazdukalna komanda.

Nu, pasakiet vēl kāds, ka hokeja laukums Lazdukalnā nav
vajadzīgs vai ir nenoslogots, jo tieši lazdukalniešu
komandā bija visvairāk hokejistu -15, bet spēlētāju ir
daudz vairāk, jo ne visi varēja ierasties.
Pēc komandu sasveicināšanās Lazdukalna komanda
allaž veica skaistu izslidošanas apli.

Tatjanas dienas veiksme.
Janvāra beigās Rīgā notika Latvijas krievu kultūras un
izglītības svētki ‘’Tatjanas diena.’’ Šo svētku ietvaros
bija vairāki konkursi; literārais, izpildītājmākslas un
atskaņotājmākslas, lugu, pētniecisko darbu un
tēlotājmākslas konkurss.
Šī gada tēma-skolas pedagogs krievu kultūrā.
Jāsaka, liels bija prieks skatot atsūtīto laureātu
sarakstu. Rugāju novada vidusskolas skolēni tika
rosināti piedalīties tēlotājmākslas konkursā. Šajā
konkursā piedalāmies jau ceturto gadu.
Tēlotājmākslas konkursa zīmējuma, gleznojuma
nominācijā Vitai Daukstei (11kl) diploma par tehnisko
iespēju demonstrēšanu tēmas risinājumā, Mārai Štālei
(10.kl.)- par grotesko tēmas risinājumu. Diplomi tika
pasniegti tēlotājmākslas konkursa izstādes atvēršanas
svētkos. Meitenes saņēma arī balviņas.
Grand Prix jeb lielo balvu zīmējuma, gleznojuma
nominācijā ieguva 9. klases skolēns Helmuts
Medinieks. Konkursā piedalījās elitāru skolu,
privātskolu skolēni, bet Helmuta savdabīgais,
asprātīgais skatījums skolotāja ikdienā ieguva žūrijas
nedalītas simpātijas.
Laureāts un skolotāja Natālija Garā tika uzaicināti
piedalīties noslēguma koncertā Rīgas Kongresu namā.
Konkursa galveno balvu pasniegšanas ceremonijā
© 2011,Rugāju novada izdevums

Bija padomāts arī par cilvēku labsajūtu – gan silta
tēja dienas garumā, gan ugunskurs, pie kura
sasildīties, gan vakarā pēc sacensību noslēguma –
silta zupa skolas ēdamzālē.
Rezultāti :
uzvaras lauri - Bērzpils jauniešu komandai,
otrie - Balvu komanda,
bet trešie - Lubānas komanda
nākamie – mājinieki – Lazdukalna komanda
un tad arī apvienotā Baltinavas – Vectilžas
komanda
Arī šoreiz – gan kritieni, gan triecieni
Laukuma apmalēs, pat skrambas un
zilumi, itin viss, kā jau hokejā !
Anita Stalidzāne

Helmuts saņēma medaļu, diplomu, balvas, bet skolotājapateicības rakstu.
Krievu valodas skolotāja
Natālija Garā

Foto: Helmuts ar iegūto apbalvojumu.
-11-

Skolas ziņas _________________________________________________________ „Kurmenīte”02.2011
Mūsu novada skolu komandas piedalās
Balvos starpnovadu pasākumā: „ Domā
citādāk! Eksaktāk!”
Valstī notiekošā projekta „ Dabaszinības un matemātika ”
ietvaros 21. janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā tika rīkots
pasākums „ Domā citādāk! Eksaktāk! ”. No deviņām Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu 9. klašu skolēnu komandām,
divas bija no mūsu novada skolām. Komandas veidoja 3
skolēni no 9. klasēm un skolotājs, kuri tad arī prezentēja
sagatavoto mājas darbu un piedalījās pasākumā, bet
sagatavošanās darbā skolās iesaistījās visi attiecīgo
priekšmetu pedagogi.

Pasākumā ieskatu par minēto projektu sniedza Balvu
novada pašvaldības un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
speciāliste Terēza Čudarkina, bet Balvu Valsts ģimnāzijas
direktors Viktors Šļuncevs pastāstīja par tā norisi tieši viņa
vadītajā skolā.
Pasākumā piedalījās arī projekta „
Dabaszinības un matemātika ” vecākā referente Rudīte
Hakele, kura tā noslēgumā ar patiesu prieku atzina pasākumu
par izdevušos un uzteica skolēnu un līdz ar to skolu,
varēšanu, radošumu un slavēja klātesošo bērnu savstarpējo
sirsnīgo attieksmi vienam pret otru, pasākumā valdošo
pozitīvismu.

nākošajai pasākuma daļai visiem bija iespēja doties pusdienās.
Tālāk skolu komandas sadaloties pa 1 pārstāvim, pievienojās
katrai no četrām ekskursiju grupām, kuras ar autobusu tika
aizvestas uz pilsētas uzņēmumiem. Ekskursantu grupām bija
noteikti uzdevumi, uz kuriem ekskursijas laikā tad arī bija jārod
atbildes, lai atgriežoties no tās, varētu kopīgi sagatavot nelielu
prezentāciju par redzēto. Viena grupa iepazinās ar Balvu
poliklīnikas laboratoriju, otra ar CSDD Balvu nodaļu, trešā ar
Balvu aptiekas farmaceitu darbu un ceturtā ar SIA „ Auto
Kruīzs ” darbību. Katrā uzņēmumā bija iespēja novērtēt
mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu tajā, iepazīties ar
attiecīgajām profesijām, uzzināt uzņēmuma ietekmi uz
apkārtējo vidi. Kā secināja Eglaines pamatskolas komandas
dalībnieces – Sintija Kaļva, Kristīne Melnace un Zaiga Jurkāne,
tad bija vērts braukt uz šo pasākumu, jo viss notika patīkamā
atmosfērā, nebija jādomā par punktiem un iegūstamo vietu, bet
varēja izbaudīt pasākumu, gūstot jaunas zināšanas un
papildinot savu esošo pieredzi, gan uzstāšanās jomā, gan
sadarbībā ar citiem. Rugāju novada vidusskolu pārstāvēja
9.klases skolēni-Daira Janiša, Helmuts Medinieks un Kaspars
Kočāns skolotājas Āritas Andrejevas vadībā Noslēgumā arī
Rugāju novada vidusskolas dalībnieki atzinīgi vērtēja
piedāvātās aktivitātes pasākuma laikā.
Atliek vēl uzsvērt, ka mūsu novads bija pilnībā pārstāvēts, ko
nevar teikt par pārējiem novadiem.
Kopā ar Eglaines komandu piedalījās matemātikas
Anita Stalidzāne.
skolotāja

Mirkļi no
skolēnu
pašpārvaldes
organizētās
Popielas
Eglaines
pamatskolā.

Tālāk sekoja aktīvā darbošanās, kurā komandas galerijas
metodes veidā iepazīstināja cita citu ar sagatavotajiem
plakātiem par eksakto zinātņu popularizēšanu savā skolā un
aizpildīja secinājumu anketas. Pēc tam izlika plakātus
mierīgākai to apskatei pie sienas, jo galeriju metodes ietvaros
katras skolas stāstījumam tika atvēlētas tikai 3 minūtes. Līdz
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Foto:
A.Stalidzāne
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VINNIJAM PŪKAM-85

Janvārī

Augustovas

draudzē

katoļticīgie
sumināja savu prāvestu Oļģertu Misjūnu dzimšanas dienā,
no sirds veltījot viņam dziesmu par priesteriem, pateicās par
kalpošanu, sadarbību, vienkāršību un prasmi ieklausīties,
uzklausīt un garīgi stiprināt. Katrā svētdienas mācībā teiktie
vārdi dod kādu padomu ikdienas dzīvei, vieš cerību, palīdz
saņemties, piedot un pašam kļūt gaišākam.
Augustovas draudzes ļaudis ir priecīgi, ka viņu vidū ir tik
pašaizliedzīgi līdzcilvēki, kā Anna Leone, kura jau daudzus
gadus tur rūpi par baznīcas apkopšanu un sagatavošanu gan
kārtējām misēm, gan svētkiem, ka ir Emīlija Bondare, kuras
balss skanīgums un noturīgums ir pamats visām dziedāšanām
baznīcā, ka viņai lūgšanu lasīšanai balsī ir palīgs - Zita
(Inga) Kuzma. Apbrīnojams spēks, atbildības sajūta un
uzņēmība raksturo Emīliju, jo baznīcā viņa nav bijusi tikai
dažas reizes, kad ir bijis kāds būtisks tam iemesls. Tāpat
atzinīgus vārdus var teikt par izturību, apzinīgumu un savu
amata zināšanu nodošanu tālāk draudzes ilggadējam
ministrantam Albertam Lazdiņam un gados ļoti jaunajam
ministrantam Adrianam Sockim, kurš izceļas ar allaž labi
sagatavotu Svēto Rakstu lasīšanu. Visiem šiem cilvēkiem
īpaši stipru veselību, jo no viņu nesavtīgā veikuma paliek
gandarījums ikvienam dievnama apmeklētājam! Vēl pie
patīkamā jāmin, ka dažreiz svētku Mises ar savu dziedājumu
kuplina garīgo dziesmu ansamblis „ Sonāte ”, kā arī baznīcai
ar savu darbu palīdzību sniedzis ir Leonards Rakickis,
aizvadītajā gadā negaidītu dāvinājumu sarūpēja Līga Serga
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Janvāra nogalē arī Eglaines pamatskolā bērni piedalījās angļu
rakstnieka Alana Milna grāmatu slavenā varoņa Vinnija Pūka 85
dzimšanas dienas svinībās. Skolas bibliotēkā 28. janvārī par godu
šim notikumam tika organizēti pasākumi. Rīta pusē uz jubileju
tika gaidīti pirmskolas bērni, bet pēc stundām 1. – 4. klašu
skolēni. Viesiem bija jāierodas kopā ar savu mīļāko rotaļlietu, jo
Vinnijam patīk draugi, īpaši tādi, kuri atnes arī kādu dāvanu,
teiksim, paša gatavotu apsveikumu!
Skolas bibliotekāre ar Pūka laipnu atļauju pastāstīja ciemiņiem
gan par jubilāra draugiem, gan pašu rakstnieku un izdotajām
grāmatām, gan palīdzēja Vinnijam Pūkam iepazīties ar
daudzajiem atnākušajiem ciemiņiem un viņu draugiem. Vēl
vajadzēja palīdzēt saņemt skaistās apsveikumu kartiņas,
noklausīties apsveikumu vārdus, arī pat dzejā, un ar lielu
atbildību nogādāt Pūka krātuvē īpašās dāvanas – jubilāra
portretus un saldumu podiņu ! Pats Pūks ciemiņiem arī bija
sagādājis nelielu mielastu ar saldumiem, bet zinot par jubilāra
lielo apetīti, ikviens jau saprata, cik ļoti grūti Pūkam nācās
sataupīt to pašu mazumiņu ! Vinnijs Pūks teic visiem svētku
dalībniekiem lielu paldies!
Pirms šī pasākuma ar vizuālās mākslas skolotājas Ivetas
atbalstu jau bija tapusi Pūkam veltīta zīmējumu izstāde, bet kad
viesi, noskatoties multiplikācijas filmas, vēl pamatīgāk bija
atcerējušies vairākus Pūka dzīves notikumus, ciemiņiem atkal
tika piedāvāti jauni uzdevumi, kurus tika ļauts veikt mājās, jo ...
Pūks jutās saguris. Nav nekāds joks svinēt tādu lielu jubileju!
Februārī, kad jubilārs būs pamatīgi apskatījis visas dāvanas un
izpētījis izpildītos mājas uzdevumus, atkal ieradīsies ciemos.
Anita Stalidzāne,
Eglaines pamatskolas bibliotekāre.
Foto: A.Stalidzāne

un droši vien vēl ir daudzi citi, kuru devumu nezinu, tādēļ
nevaru minēt, bet paldies arī viņiem! Visbeidzot paldies vārdi
no draudzes pienākas arī novada pašvaldības vadītājai Ritai
Krēmerei un deputātiem par finansējuma iedalījumu baznīcas
jumta remontdarbiem un pārējiem, kuri to veicināja. Paldies arī
tiem, kuri šobrīd strādā pie baznīcas jumta remontdarbiem un
jācer, ka savu darbu veiks godprātīgi.
Lai starp novada ļaudīm saticība un Dieva
Miers, kas iedvesmo labiem un svētīgiem darbiem!
Augustovas draudzes ticīgā,
Anita Stalidzāne
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Lielā talka___________________________________________________________ „Kurmenīte”02.2011
Lielās Talkas 2011.gada aktivitātes sākušās! izveidojuši visatraktīvākos sniegavīrus ar
Līga Kravale
/Rugāju Jauniešu iniciatīvu –
interešu centra vadītāja/

Uzziņai:
Šogad Lielā Talka notiks 30.aprīlī. Lielās Talkas kustības
mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules
kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no
atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot
un rūpēties par vidi sev apkārt.
Laikā no 1. līdz 27. februārim Lielās Talkas
organizatori aicina ikvienu vēl paspēt izbaudīt baltos
ziemas priekus un piedalīties fotokonkursā „Sniegavīri
PAR tīru Latviju!".
Uzdevums:
pagalmā, parkā vai kādā laukumā uzvel vienu vai arī
vairākus sniegavīrus, kuru dekorācijām izmantoti dabiski
materiāli;
sniegavīra rokās (blakus, uz galvas, uzkārtu kaklā u.t.t.)
ieliec uzrakstu ar darbību, kas veicinātu mūsu dabas tīrību,
piemēram, „Izmantosim auduma iepirkuma maisiņus!",
„Braucam ar velosipēdiem!", „Nepiesārņo dabu ar
atkritumiem!" ;
pie uzraksta obligāti piezīmē klāt arī „Lielās Talkas"
logotipu;
nofotografē savu sniegavīru;
fotogrāfiju augšupielādē „Lielās Talkas" mājas lapā
www.talkas.lv sadaļā „Sniegavīri PAR tīru Latviju!" .
Par ievietotajām fotogrāfijām ir iespēja balsot vienu
reizi dienā no viena datora!

Vērtēšana: žūrija, kuras sastāvā ir Lielās Talkas darba
grupas pārstāvji, kā arī Talkas atbalstītāji, konkursa
noslēgumā izvēlēsies 5 uzvarētājus, kuri būs

visvērtīgākajiem
uzrakstiem. Tāpat balvu iegūs arī tās fotogrāfijas īpašnieks, kura
sniegavīrs būs ieguvis visvairāk balsojuma punktu.
Balvas: visi 6 uzvarētāji saņems ielūgumu uz Lielās Talkas
Noslēguma koncertu 30. aprīļa vakarā, kā arī pārsteiguma balvas
no Lielās Talkas organizatoriem un Draugiem - Garnier un RIMI.
Esošais plakāts par sniegavīru konkursu:

Līdz ar fotokonkursa „Sniegavīri PAR tīru Latviju!”
izsludināšanu ir atklāta arī kustība „Lielā Talka 2011”, kas
šogad vērsīs uzmanību ne vien uz vides sakopšanas darbiem,
bet īpaši akcentēs dažādus izglītojošus pasākumus.
Varat iesūtīt savus ieteikumus Lielajai Talkai Rugāju novadā elektroniski vai zvanot:
Lielās talkas atbildīgie – Jānis Ločmelis, t.nr. 27808286, epasts janismedni@inbox.lv
koordinators - Līga Kravale, t.nr. 27818471, e-pasts
liga.kravale9@inbox.lv

Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu
centra pasākumi:
Februāra, marta mēnesī, otrdienās, plkst.15:00
tiks demonstrētas multiplikācijas filmas:
15.02. – „Trauksme mežā 2”
22.02. – „Ledus laikmets”
01.03. – „Runcis zābakos”
08.03. – „Madagaskara2”

14.februārī plkst.15:00-18:00

„Sirsniņballīte”
Krišjāņa Kočāna un Ivo Kukurāna radītais sniega brīnums.
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21.02. - 28.02. zīmējumu un foto
uzņēmumu izstāde „Pavasari gaidot”
© 2011,Rugāju novada izdevums

„Kumenīte”02.2011_______________________________________________________Aktivitātes
Janvāra mēnesis Lazdukalna bibliotēkā.

Jauniešu darba prakse LRAC “Rasas pērles”

Ligita Kalnēja
Lai gan var teikt, ka janvāris ir atskaišu mēnesis, neskatoties
uz to Lazdukalna bibliotēkā ir notikušas vairākas aktivitātes.
11. janvārī uz savas adījumu izstādes „Katrā cimdu
pārī dvēselīte” noslēgumu bibliotēkā ciemojās Helēna
Puste. Bibliotekāre uz tikšanos bija aicinājusi arī vietējo
smalko adījumu rakstu zinātāju un adītāju Andri Alfrēdu
Čakānu un Lentīnu Bikovsku, kas vienmēr ir čakla bibliotēkā
rīkoto pasākumu apmeklētāja un arī zinoša rokdarbniece.
Tikties ar Helēnu bija ieradušās arī Helēnas draudzenes
Terēzija un Anna.
Vēlreiz kopīgi tika apskatīti Helēnas adījumi, adītāja
nesavtīgi dalījās pieredzē par dažādiem adīšanas paņēmieniem.
Abi adītāji Helēna un Andrejs deva viens otram padomus, kā
arī kopīgi apskatīja Andreja līdzpaņemtos cimdu pārus. Vēlāk
pie kafijas tases risinājās raita un dzirkstoša saruna ne tikai par
adīšanu, bet arī par nupat Rugājos notikušo pensionāru vakaru,
kā arī visi kopīgi pakavējās atmiņās par jaunību un darba
gaitām.
Paldies čaklajai rokdarbniecei par iespēju Lazdukalnā
skatīt košos adījumus, saka arī bibliotekāre, kuras rokas pēdējos
ziemas salos sildīs adītājas dāvātie cimdi, bet pati rokdarbniece,
lai siltumu vēsajām ziemas dienām, smeļas no lazdukalniešu
laba vālējumiem, ko viņi uzrakstīja Helēnai, apmeklējot
adījumu izstādi.
28.
janvārī
bibliotēkā
notika
kārtējā
meistardarbnīca „Apsveikumu izgatavošana”, ko vadīja
skolotāja Iveta Useniece.
Iveta mācīja kā pareizi locīt apsveikumu, kā izkārtot
noformējuma elementus uz apsveikuma un deva citus padomus.
Meistardarbnīcas apmeklētājas varēja izmantot Ivetas sagādātos
palīginstrumentus, lai sagofrētu papīra strēmeles, izspiestu
sirsniņas, pārsliņas. Rezultāta gan ar Ivetas palīdzību, gan bez
tās tapa skaisti apsveikumi, kurus svētku reizēs varēs dāvināt
sev tuviem cilvēkiem.
Februārī bibliotēkā
Pēc desmitā februāra Lazdukalna bibliotēkas
apmeklētājus priecēs Evas Leones apgleznoto trauku izstāde
„Otas deja uz stikla”. Izstāde no citām atšķirsies ar to, ka
apgleznotos traukus varēs arī nopirkt.
9. februārī bibliotēkā sāksies datorkursi pensionāriem
un vecāka gadugājuma cilvēkiem. Kursu mērķis palīdzēt
cilvēkiem apgūt pirmās iemaņas darbam pie datora.

Santa Everte
No pagājušā gada decembra sākuma LRAC „Rasas pērles”
ir devis iespēju 5 jauniešiem vecumā no 18-24 gadiem gūt
pirmo praktisko darba pieredzi kā bērnu sociālajiem
aprūpētājiem. Atbalsta centrs piedalās NVA īstenotajā
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Kompleksi atbalsta
pasākumi” aktivitātē „Jauniešu darba prakse”. Projekts tiek
īstenots ar mērķi sniegt iespēju gūt darba tirgum tik
nepieciešamo praktisko pieredzi tiem jauniešiem, kas
ieguvuši pamatizglītību, vidējo izglītību, beiguši
profesionālo skolu vai augstskolu un kuri pēc izglītošanās
nav sākuši strādāt vai strādājuši ne vairāk kā pusgadu, kā
arī iepriekš nav bijuši iesaistīti konkrētos NVA aktīvās
nodarbinātības pasākumos. Jaunieši darba praksēs var
iesaistīties no 6 līdz 12 mēnešiem, ik mēnesi saņemot arī
120 latu stipendiju (no tās netiek aprēķināti
nodokļi).Jaunieši, kuri par prakses vietu izvēlējušies LRAC
„Rasas pērles”, no 2010. gada 8. decembra līdz 2011. gada
2. februārim ieguvuši teorētiskas zināšanas apmācību
centrā SIA „Buts”. No 2. februāra līdz 17. martam jaunieši
iegūst praktiskas iemaņas atbalsta centrā, savukārt, no 17.
marta jaunieši LRAC „Rasas pērles” gandrīz veselu gadu
varēs saukt par savu pirmo oficiālo darba vietu. Atbalsta
centra darbinieki un arī te mītošie bērni priecājas par
jaunajiem palīgiem un cer, ka Līgai, Mairitai, Ērikam,
Līvai un Gitai tā būs neaizmirstama un vērtīga pieredze un
noderēs arī turpmākajām darba gaitām.

LRAC „Rasas pērles” sūta siltus
pateicības vārdus Margaritai Stradiņai un
Rugāju mazpulcēniem par saņemto
dāvinājumu.
© 2011 Rugāju novada izdevums
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Aktivitātes______________________________________________________„Kumenīte”02.2011
Ķiņķēziņi” Rugājos
Rugāju novada muzeja vadītāja
Velga Vīcupa
Mākslinieci Gaļinu Gruziņu Rugājos zina,-viņa ir bijusī
rugājiete- te daudzus gadus dzīvojusi, arī dzimusi netālutagadējā Vectilžas pagasta Vuškusalā. Kā jau tas ierasts jebkurā
vietā, tā arī Rugājos,- kamēr Gaļina dzīvoja tepat līdzās, mēs
viņu uztvērām kā jau savējo-vienkāršu kaimiņu ar savām
ikdienas problēmām. Un, kad šis mūsējais pēkšņi izrādījās ar
kaut ko īpašs, kādā jomā pat apveltīts ar sevišķu talantu, savējie
savējo nepratām novērtēt tā, kā Gaļinu pēdējos 10 gados ir
atzinuši un novērtējuši ļaudis citur Latvijā.
1974. gadā Gaļina beigusi Cēsu sanatorijas meža skolu,
1978. gadā- Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolu. Tā kā
māksliniecei noformētājai Rugājos darba nebija, Gaļina kādu
laiku pastrādāja Rugāju novada vidusskolā par garderobisti un
apkopēju. Pavērsiens viņas dzīvē bija 2001. gadā laikrakstā
Vaduguns izsludinātais konkurss par konkursiem, kur tas
mudināja iesūtīt idejas, kādus konkursus varētu rīkot vietējā
avīze. Gaļina ieteica rīkot karikatūru konkursu, kurā pati arī
uzvarēja. Savas idejas pašai arī bija jāīsteno. Tā Gaļina sāka
zīmēt karikatūras.
Pirmā izstāde bija 2002. gadā bibliotēkā „Daugava” Rīgā, kur
strādāja kāda radiniece. Pēc veiksmīgās startēšanas Gaļinas
„Ķiņķēziņi” ir apceļojuši vai visu Latviju. Tie ir pabijuši Balvu
novada muzejā, Balvu rajona centrālajā bibliotēkā, Saldus
rajona centrālajā bibliotēkā, Murjāņu sporta ģimnāzijā,
Kuldīgas novada muzejā, Alūksnes novadpētniecības un
mākslas muzejā, Cēsu centrālajā bibliotēkā, Madonas rajona
padomē, Žīguru pagasta kultūras namā, Rēzeknes
kultūrvēstures muzejā, Limbažu centrālajā bibliotēkā, Viļakas
pilsētas bibliotēkā, Jēkabpils rajona mākslas skolā, Apē. No
novembra līdz 14. janvārim izstāde beidzot bija atceļojusi arī uz
Rugājiem.
Foto: S. Kukurāne

2008. gadā iznāca pirmā grāmata ar karikatūristes
zīmējumiem, sagaidot Balvu pilsētas 80 gadu jubileju. Tā bija
Balvu novada muzeja sagatavotā grāmata „Balvi vēstures
ainās”, 2009. gada aprīlī Balvu novada muzejā rīkotās
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personālizstādes laikā notika arī Gaļinas Gruziņas
karikatūru grāmatas „Ķiņķēziņi” atvēršanas svētki.
Tagad Gaļina dzīvo Balvos, kā ārštata korespondente
strādā „Vadugunī”, publikācijas bijušas arī citos
izdevumos- „Dadzī”, „Malienas ziņās”,”Rēzeknes vēstīs”,
„Latvijas Avīzē”, kur izmantoti pseidonīmi- Gruzis, GG,
Ina, Gina. Ir tapuši arī grafikas darbi, pēc pasūtījuma
apsveikuma
kartiņas,
ilustrējumi
kāzām,
šarži
(karikatūristiski portreti).
Rugāju novada muzejā izstāde bija skatāma novembrī,
decembrī, līdz 14. janvārim. To aplūkoja daudzi rugājieši
un ciemiņi. Nāca arī novada vidusskolas skolnieki un
klases audzināšanas stundās. Satikt mākslinieci varēja 14.
janvārī, kur kopā ar viņu, kā allaž izstādes prezentēšanās,
bija Rugāju dāmu vokālais ansamblis. Satikšanās izvērtās
par sirsnīgu, relaksējošu, jauku nedēļas nogales pasākumu
ar jūsmīgām dāmu dziesmām, Gaļinas stāstu par sevi,
apsveikumiem, kur Gaļinu īpaši sumināt Rugāju novada
domes un iedzīvotāju vārdā bija ieradusies Rugāju novada
kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.
Māksliniecei tika teikti pateicības vārdi par viņas darbu,
līdzās Balviem arī par Rugāju vārda popularizēšanu, vēlēta
radoša veiksme un panākumi. Novēlēja arī cītīgi strādāt, lai
pēc dažiem gadiem mēs atkal varētu priecāties par viņas
nākošo grāmatu.

LabieDarbi.lv izsludina projektu pieteikumu konkursu
2011. gadam
Interneta vides labdarības projekts LabieDarbi.lv izsludina
projektu pieteikumu konkursu 2011.gadam. Tā mērķis ir
sniegt finansiālu atbalstu indivīdu un organizāciju projektiem,
kas orientēti uz izaugsmi un attīstību, tādējādi veicinot
izglītības, zinātnes, kultūras, mākslas un sporta attīstību
Latvijā kopumā. LabieDarbi.lv finansiāli atbalsta radošus,
talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus
viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura,
sasniegšanā, un organizāciju projektus, kas veicina bērnu,
jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo
izaugsmi. LabieDarbi.lv projektu konkurss norisinās katru
mēnesi, un uzvarētāji tajā tiek noteikti ar sabiedrības
līdzdalību
bezmaksas publiskā
balsošanā
portālos
www.labiedarbi.lv un www.draugiem.lv. Viens projekta
pieteikums var pretendēt uz līdz pat LVL 2000 lielu
finansiālu atbalstu. Kopējais LabieDarbi.lv konkursa
ikmēneša finansējuma fonds ir mainīgs no LVL 6500 līdz
10 000 (un vairāk1), kas dod iespēju ik mēnesi atbalstīt vidēji
5 projektus. Interesenti 2011.gada projektu konkursiem var
pieteikties, elektroniski aizpildot pieteikuma formu portāla
www.labiedarbi.lv
sadaļā
„Iesniedz
projektu”
(http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/). Pieteikšanās
konkursam norisinās no katra mēneša 25.datuma līdz nākamā
mēneša 25.datumam (neieskaitot). Tam pieteikties var
fiziskas personas bez vecuma ierobežojuma un bezpeļņas
organizācijas. Sīkāka informācija par konkursa norisi un
nosacījumiem atrodama projektu konkursa nolikumā:
http://www.labiedarbi.lv/lv/nolikums/.
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Vēstures lappuses____________________________________________________„Kumenīte”02.2011
1991. gada barikādēm -20.
Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja
Janvārī Latvijā atzīmēja 20-gadi barikādēm. Kad 1990. gada
4. maijā Augstākā Padome bija pieņēmusi deklarāciju par
Latvijas neatkarības atjaunošanu, tā paša gada decembrī
kļuva skaidrs, ka M. Gorbačovs ar PSRS valdību politiski
nepieļaus Latvijas un citu Baltijas republiku atdalīšanos no
PSRS. Situācija kļuva saspringta. 1991. gada janvārī Baltijas
kara apgabala armijas vadība saņēma pavēli nodrošināt
valdības gāšanu.
Naktī uz 13. janvāri sākās izšķirošie notikumi, kad
padomju armija vardarbīgi ieņēma Viļņas televīziju,
nogalinot 14 un ievainojot gandrīz 1000 cilvēkus. Tanki un
cita armijas tehnika brauca virsū neapbruņotiem
sapulcējušamies demonstrantiem.
Pulksten 4.00 Latvijas radio izskanēja Latvijas Tautas
frontes( LTF) priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uzruna tautai,
aicinot pulcēties Doma laukumā, lai paustu atbalstu Lietuvai.
Pulksten 14.00 11. novembra krastmalā sākās LTF Vislatvijas
protesta manifestācija- sapulcējās Latvijas vēsturē lielākais
masu mītiņš- ap 700000 dalībnieku. Rīgas ielās sāka iebraukt
smagā lauksaimniecības tehnika. Sākās barikāžu celšana, lai
aizstāvētu neatkarīgas Latvijas ideju, Latvijai vitāli svarīgus
objektus- Saeimas namu, Augstāko Padomi, Latvijas TV,
radio, Daugavas tiltus u. c. Tika veidota militāri pamatota
shēma, kur pretinieku bruņuspēks uz laiku iesprūstu.
Tauta gatavojās uz kauju pilsētā! Vecrīga pārvērtās par
barikāžu cietoksni. Cilvēki aukstajā laikā sildījās pie
ugunskuriem daudzas dienas, cits citu nomainot. Rīdzinieki
dalīja karstu tēju, nesa ēdienu. Bija neparasta tautas
vienotības sajūta . Visus vienoja kopīga ideja- brīva Latvija,
sava, neatkarīga valsts.
16. janvārī sāka aktivizēties īpašā OMON vienība- apšaudē
pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā Satiksmes ministrijas šoferis
Roberts Mūrnieks.
20. janvārī OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministriju,
gāja bojā 5 cilvēki, kuru vidū bija skolnieks Edijs Riekstiņš, 2
iekšlietu darbinieki- Vladimirs Gomanovičs un Sergejs
Konoņenko, kā arī Rīgas kinostudijas operatori- Andris
Slapiņš un Gvido Zvaigzne.
No militārā viedokļa barikādēm nebūtu izšķiroša loma, tās
varēja tikai nedaudz aizkavēt, bet nespētu apturēt armijas
uzbrukumu. Bet nenovērtējama bija barikāžu psiholoģiskā un
politiskā nozīme, jo pats fakts, ka turpat vai visa Latvijas
tauta bija gatava bez ieročiem līdz beidzamajam stāvēt par
savu brīvību un valstisko suverenitāti, pierādīja tautas gara
spēku un pārliecību. Militāra uzbrukuma gadījumā PSRS
valdība pasaules acīs kļūtu par masu slepkavām un nevarētu
pierādīt, ka tā tikai atcēlusi „prettautisku valdību”. Situācija
Baltijas republikās nokļuva pasaules sabiedrības uzmanības
centrā. Nenoteiktība un svārstīšanās sākās arī PSRS valdībā,
un pavēle par bruņotu uzbrukumu netika dota, lai gan tam
viss bija sagatavots.
Faktisko neatkarību Latvijas Republika atguva 1991. gada
21. augustā, kad paziņoja par neatkarības atjaunošanu de
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facto.
Paldies tiem cilvēkiem, kas stāvēja uz barikādēm, aizstāvot
brīvas Latvijas ideju!
Arī no Rugāju novada brauca sargāt barikādes- bija
organizēts brauciens ar autobusu no tolaik vēl esošā Silaines
kolhoza, no padomju saimniecības Rugāji bija autobuss, bet
lielākā daļa braucēju piebiedrojās no Balviem. Rugāju
novadā pašlaik ir apzināti 23 barikāžu dalībnieki. Iespējams,
ka ir vairāk, bet diemžēl vēl aizvien visi nav pilnībā apzināti.
Tāpēc liels lūgums tam, kurš nav minēts Rugāju novada
barikāžu dalībnieku sarakstā, pašam dot par sevi ziņu, atnākt
uz novada muzeju vai novada domi!
Rugāju novada barikāžu dalībnieku saraksts:
Andris Bogdans, Valdis Būdnieks, Ivars Dobrovoļskis, Oļegs
Jasinskis, Ādolfs Ozoliņš, Gunārs Sudars, Einārs Tūmiņš,
Skaidrīte Verjanova, Arvīds Zalcmanis, Kārlis Zalcmanis,
Aivars Banka, Antra Ķikuste, Eduards Stalidzāns, Vitālijs
Deglavs, Paulis Kulovs, Edvīns Kulovs, Voldemārs Supe,
Ivars Lubanovs, Leopolds Upītis, Gvido Sležis, Uldis Kauss,
Juris Vītols, Ivars Peismanis- Rogs.
20. janvārī Rugāju novada muzejā barikāžu dalībnieki bija
aicināti uz tikšanos- satikties, vienam otru iepazīt, dalīties
atmiņās un to dienu sajūtās. Šos cilvēkus vēlējās redzēt,
dzirdēt viņu stāstījumu, iztaujāt arī Rugāju novada skolēni,
tāpēc viņi tika aicināti un kļuva par galvenajiem uzmanības
objektiem barikāžu dalībnieku atceres pasākumā novada
vidusskolā. Par sevi ļoti emocionāli, izjusti, visiem ļoti labi
saprotami pastāstīja Antra Ķikuste, Skaidrīte Verjanova un
Juris Vītols.
Dziļā cieņā mēs pateicamies barikāžu dalībniekiem, sakot
paldies par drosmi, nesavtību, patriotismu, par brīvu Latviju!
Barikāžu dalībniekiem valsts ir piešķīrusi 1991. gada
barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi par piedalīšanos Latvijas
neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī- augustā.
Foto: S. Pērkone
1991. gada barikāžu
dalībnieka
Piemiņas
zīme
A. Ķikuste, S. Verjanova,
J.Vītols
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Tuvākie kultūras pasākumi
18. februārī pulksten 19:00 Rugāju tautas namā
Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” izrādes
„Ontons i Anne” 7.daļa „Ontons i rodņa”. Ieeja Ls 1,50,
bērniem līdz 12 gadiem -Ls 1,00. Biļetes varēs iegādāties
arī iepriekšpārdošanā no 8. februāra

Sirsnīgi sveicam
Lindu un Kasparu Bogdanus meitiņu
Madaru auklējot
WX
Larisu Šadursku un Māri Kupču meitiņu
Elīnu lolojot

Ja būsiet atsaucīgi un ir vēlēšanās- piedāvājam organizēt
kopīgu atpūtas pasākumu tiem kam pāri 40, bet vēl nav
60. Par vēlmi piedalīties lūgums sazvanīties ar G.Grigāni
vai O.Losevu, tālr. 27801493, 26698292
18.martā tiek organizēts Rugāju novada mazo dziedošo
vokālistu konkurss „Cālis 2011”
Uzmanību!
Ļoti cienījamās vecākās paaudzes dāmas, kuras 7.
janvārī Rugāju tautas namā apmeklējāt pasākumu
vecākajai paaudzei, lūdzu, pārskatiet savu mājas
garderobi, vai nejauši jūsu skapī zaļa mēteļa vietā nav
parādījies zilgans. Ja tas tā ir, tad ziniet, ka zaļas krāsas
mētelis vēl arvien gaida savu īpašnieku Rugāju tautas
namā apmaiņā pret zilgano. Interesēties pie Tautas nama
vadītājas G.Grigānes, tālr. 27801493

Aicinājums!
Rugāju novada vidusskola aicina
atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlās
skolai uzdāvināt zaļos telpaugus.
Interesentiem lūgums zvanīt pa
tālruni 64521338 vai skolas
direktorei 27837505. Jau iepriekš
paldies par sadarbību!

Labie vārdi!
SAGATAVOŠANAS GRUPA „KNARIŅI” saka lielu
PALDIES
SARMĪTEI OZOLIŅAI,
GUNTIM GARBACKIM,
LIGITAI SPRIŅĢEI,
NORMUNDAM DREIMANIM,
INITAI KOĻCOVAI,
IEVAI SĪLEI,
ILZEI IEVIŅAI,
INESEI KRILOVAI,
JĀNIM UČELNIEKAM ,
par atbalstu divu „GEOMAG KIDS” konstruktoru
iegādei.
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Rugāju novada dome

2010.gadā pavisam piedzimuši 16 bērni- 7 meitenes un 9
zēni. Viens no tiem ir sestais bērns ģimenē, pieci pirmie
bērni, viens ceturtais bērns. Interesantākie vārdi, kas
doti bērniem- Aleksa, Nils, Juliāns, Estere, Niks.
Noslēgtas četras laulības, viens no pāriem nebija no
mūsu novada. Šobrīd iespējams reģistrēt laulību jebkur
LR teritorijā.
Lai 2011.gadā mums apkārt skan bērnu čalas un laimīgie
gredzenus mij.

Patīkama dāvana.
Rugāju novada tautas namā 7 janvārī pulcējās
vecākā paaudze uz atpūtas pasākumu „Lai virmo
svētku prieks”, kuru vecākajai paaudzei dāvāja
Rugāju novada uzņēmēji. Vislielākais paldies Jānim
Auziņam, jo viņš bija šī pasākuma galvenais
iniciators. Jānis uzrunājis citus novada uzņēmējus
un visi kopīgi pārsteidza mūs ar jauko pasākumu.
Tautas nama zālē mūs sagaidīja skaisti un bagātīgi
klāti galdi. Tos bija klājušas Jāņa norīkotās
saimnieces – Skaidrīte, Valija un Oksana. Vakaru
vadīja kultūras darba organizatore Gunta Grigāne,
sakām lielu paldies viņai. Paldies Ritai Krēmerei,
skolotājām Astrīdai Circenei, Velgai Smoļakai un
viņu vadītajiem kolektīviem par koncertu. Kā arī
paldies Jurim Stepanovam un viņa kapelai par
skaisto deju mūziku.
Liels paldies visiem novada uzņēmējiem par
sniegto prieku un atpūtu.
Mēs Jums vēlam laimi, veselību un panākumus
uzņēmējdarbībā. Mēs visi vēl ilgi ziemas garajos
vakaros kavēsimies patīkamās atmiņās par mums
dāvāto pasākumu.
Rugāju novada vecākā paaudze.
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