
                                                                                                                                                          
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 KKuurrmmeennīīttee    

  

  

  

2013.gada Augusts                                                                                                                 07(88) 

Šajā numurā: 

 Domes sēžu lēmumi 

 Sporta Čempionātu 

rezultāti 

 Rugāju novada jaunieši 

piedalās starptautiskā 

projektā 

 Ar domes un iedzīvotāju 

atbalstu tiek sakopti 

Dekšņu kapi 

 Rugājieši nes lāpu 

skrējienā „Apkārt 

Latvijai” 

 „Taureņu vasara” 

noslēgusies! 

  

 

 

Dati par izdevēju: 
 

Izdevējs: 
Rugāju novada dome, 

Kurmenes iela 48, Rugāju 

pagasts, Rugāju novads.  

LV-4570,  

Reģ.nr.90009116736 

AS Citadele banka 

Kods: PARXLV22 

Norēķinu konts: 

LV73PARX0012628470001 

 

Redaktore: 
Madara Balode, 

tālr.: 25446474, 

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv 

 

Atbildīgā par izdevumu: 
Sandra Kapteine, 

tālr.: 64507245, 26345838 

 

Tirāža: 900 eksemplāru 
 

Pārpublicēšana tikai ar atļauju. 

 

 

 

Kaut kur tālumā uz lauka, 

Dzestrs rīts tiek miglā tīts. 

Kaut kur pļavā, rīta rasā 

Kājas mazgā septembris. 

 

Tālumā aiz košiem siliem, 

Noskan sapņains skolas zvans. 

Ir nu atkal klāt tas brīdis, 

Kad uz skolu doties laiks. 

 
Ar katru septembri sākas jauns mācību posms. Tas sevī ietver 

jaunas zināšanas, prasmes, sasniegumus un mērķus. 

Lai jaunais mācību gads sniegtu gandarījumu par 

paveiktajiem darbiem, iegūtajām zināšanām un ieguldīto laiku, 

vēlam skolēniem, pedagogiem un vecākiem pacietību, 

mērķtiecību un neatlaidību! 

Sveicam zinību dienā! 
-Rugāju novada dome- 
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Priekšsēdētājas sleja 

Miglas vāli pļavā, nenobriedis 

ābols rīta rasā, dāliju un gladiolu 

krāšņie ziedi liecina, ka lēnām 

aizvadām vasaru. Kāda tad bijusi 

mums šī – 2013. gada vasara, ko 

ierakstīsim Savās atmiņās? 

Katram novada iedzīvotājam 

aizvadītā vasara paliks atmiņā ar kaut 

ko īpašu – vienam tie būs Dziesmu un 

deju svētki, mazajam cilvēkbērnam 

 

Informējam, ka šobrīd darbi rit 

kā bijām plānojuši – ir uzklāts 

asfaltbetona segums uz skrejceliņa, 

šobrīd ir jau pasūtīti seguma materiāli un 

tuvāko nedēļu laikā sāksies mākslīgā 

zālāja – futbola laukuma ieklāšanas 

darbi, ir izbūvēts apgaismojums. 

Noslēdzies ir arī iepirkums par 

žogu, līdz kura uzstādīšanai vēl 

nepieciešams veikt apkārtnes 

labiekārtošanas darbus – pielīdzināt 

apmales, pievest melnzemi, nopļaut 

piegulušo stadiona teritoriju. Ja veiksies 

kā plānots, tad jau septembrī varētu 

notikt stadiona atklāšana. Aicinām sekot 

līdzi informācijai par šo pasākumu 

mājaslapā un laikrakstos. 
 

 

 

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, nosūtot tos uz dome@rugaji.lv, vai 

iesniedzot novada domē pie sekretāres. 

Izmaiņas kontakttālruņos: 

Priekšsēdētājas tālr. 

26345838 

Nekustamo īpašumu 

speciālists - Gatis Začs tālr. 

27803039(Sandras 

Kapteines bijušais tālr. nr.) 

Sekretāre - Inita Briede: 

tālr. 27832856 (Agnese 

Gavares bijušais tālr. nr) 
 

 
iemirdzēsies acis, pārrunājot vasaras nometnē piedzīvoto, jaunietis 

skaipā uzrunās jauniegūtos draugus. Seniors domās atsaucot 

atkalsatikšanās prieku secinās, ka nav jādodas uz tāltālām zemēm, lai 

ieraudzītu ko jaunu un nebijušu, bet daudz var atklāt paviesojoties 

tepat, pie mūsu kaimiņiem novados. Kāda radoša sieviete būs radusi 

jaunas idejas garajiem ziemas vakariem, vēl kāds cits pārcilās diplomus 

un medaļas, ko ieguvis spēlējot strītbolu un pludmales volejbolu. 

Šie notikumi vēl ilgi glabāsies mūsu atmiņu krātuvītē, bet 

visam pāri lielākais prieks, ka mūsu skolu skolēni jauno mācību gadu 

uzsāks renovētās, košās, nosiltinātās izglītības iestāžu telpās. Ceļasomā 

uz skolu katram skolēnam esam ielikuši, lai arī mazu, bet katram 

domātu dāvaniņu kancelejas preču iegādei – 10 latu vērtībā. Ēkas 

aprises ieguvis jaunais veselības un sociālās aprūpes centrs. 

Noslēgumam lēnām tuvojas stadiona pabeigšanas darbi. 

Septembrī gatavojamies uzņemt ciemiņus Rugājos un 

Benislavā, un tie būs bibliotekāri no citiem novadiem, kuri pulcēsies 

konferencē Balvos 18. Septembrī. Šajā sakarā lūdzu atkārtoti tiem 

novada iedzīvotājiem, kas vasaras darbu steigā nav paspējuši, sakārtot, 

nopļaut savus īpašumus. 

Pa šo neilgo laiciņu notikušas nelielas izmaiņas saistībā ar 

mūsu avīzītes „Kurmenīte” izdošanu – redaktores pienākumus no 

1.augusta veic Madara Balode. Avīzīti plānojam izdot katra mēneša 

pēdējā nedēļā. Laipni aicināti pieteikt aktuālo informāciju pa tālr. 

25446474 vai sūtot to uz e-pastu kurmenite1@inbox.lv.  

Darba gaitā esam veikuši izmaiņas darba plānojumā attiecībā 

uz domi, komiteju darbu. Kārtējā komiteju sēžu diena ir katra mēneša 

otrā ceturdiena plkst. 10:00. Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi iesniegt 

iesniegumus. Domes sēdes plānotas kā parasti - katra mēneša trešajā 

ceturtdienā plkst. 14:00. 

-Sandra Kapteine- 

Iedzīvotāji jautā: 

 

Ir izdots saskaņojums par to, ka 

dome ir informēta, ka Rugāju ciema 

teritorijā uzsākti labiekārtošanas darbi 

Brāļu kapu kapsētā, kurā atrodas 143 

apbedījumi. Darbu pasūtītājs ir 

Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāts 

Daugavpilī un darbus izpilda uzņēmējs  

SIA “Baltijas Celtnieks”. 

Plānotie darbi – noņemot vecās 

kapu apmales, pamatni, centrālo atceres 

pamatni, tiks demontēts vecais žogs, 

uzstādīta jauna centrālā plātne ar 

uzrakstiem, ieklāts bruģis. Celiņi tiks 

noklāti ar šķembām, uzstādīts jauns 

žogs un iestādīti dekoratīvie augi. 

 

 

Vai stadions tiks pabeigts septembrī? 

 

Kas notiek Rugāju Brāļu kapos? 

 

Rugāju novada dome izsludina pieteikšanos Rugāju novada vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātiem. 

Kandidātus var pieteikt: 

 reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienības; 

 ne mazāk kā desmit vēlētāju grupa; 

 novada domes deputāts. 

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni: 

 kurš prot latviešu valodu; 

 kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 

 kurš nav novada pašvaldības domes deputāts. 

Pieteikuma veidlapa atrodama novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš Rugāju novada domē līdz 04.09.2013. 

 

mailto:dome@rugaji.lv
mailto:kurmenite1@inbox.lv
http://www.rugaji.lv/
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18.07.2013. Rugāju novada domes sēdes lēmumi 

(protokols Nr.10) 

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu: 

1.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 37 ģimenēm; 

1.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 4 ģimenēm; 

1.3. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 4 ģimenēm. 

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu: 

2.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 11 personām; 

2.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 5 personām; 

2.3. 01.06.2013. līdz 31.08.2013. – 1 personai; 

2.4. 01.06.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai. 

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no 

01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 3 ģimenēm. 

4. Piešķirt GMI pabalstu no 01.07.2013. līdz 30.09.2013. 

- 2 ģimenēm Ls 196,22 mēnesī.       

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 6 

personām Ls 237,00 apmērā. 

6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 personām Ls 

150,00 apmērā. 

7. Piešķirt materiālo pabalstu 4 personām Ls 65,00 

apmērā. 

8. Piešķirt pabalstu 2 personām par sabiedriski derīgo 

darbu veikšanu. 

9. Atteikt GMI pabalstu 1 personai. 

10. Piešķirt pabalstu mācību līdzekļu un piederumu 

iegādei Ls 10.00 apmērā katram Rugāju novada 

vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

bērnam, kurš apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

obligāto pirmsskolas izglītības programmu un katram 1-

12.klašu skolēnam.  

Par pašvaldības zemes nomu – tika nolemts slēgt 

zemes nomas līgumu ar Agati Baranovsku, Ainu Rozi, 

Antonu Dakuli, Arti Lukumieti, Artūru Berni, Austru 

Zelču, Genovefu Božu, Gunāru Kozuru, Leontīni Škapari,  

Māri Lazdiņu, Terēziju Mik-Griņēviču, Pēteri Krimu, 

Sarmīti Zelču, Teodoru Božu, Daini Vāveru, Vladimiru 

Jegorčenko, Ņinu Dubrenieci, Pēteri Skangali. 

Par projekta „Rotaļu laukuma „Sienāzītis” izveide 

Saipetniekos” atbalstīšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu
 
 

1. Atbalstīt Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte” 

sagatavoto projektu „Rotaļu laukuma „Sienāzītis” 

izveide Saipetniekos” iesniegšanai Eiropas Savienības 

(ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

(ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 411. 

pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

2. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 250,00 Ls. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam 

„Kokneses fonds” 

1. Piešķirt finansējumu Latvijas Politiski represēto 

apvienības un Likteņdārza īstenotājam - nodibinājumam 

 „Kokneses fonds” (reģistrācijas numurs 40008092535) Ls 

300.00 (trīs simti latu) apmērā 38 Latvijas Ozolu 

godasardzes izveidošanu Likteņdārzā. 

Par pakalpojumu maksas noteikšanu  

1. Noteikt maksu par pašvaldības sniegtajiem 

pakalpojumiem: 

     1.1. par pašvaldības traktortehnikas izmantošanu:   

          1.1.1. traktors MTZ 80 (valsts reģistrācijas 

Nr.T5536LD) - Ls 10,00/stundā; 

          1.1.2. traktors MTZ 1025 (valsts reģistrācijas 

Nr.T6932LM – Ls 15,00/stundā; 

          1.1.3. traktors MTZ 1025 (valsts reģistrācijas Nr. 

T8436LM) – Ls 15,00/stundā;  

          1.1.4. ekskavators Hidromex (valsts reģistrācijas 

Nr.L7939LT) - Ls 15,00/ stundā;  

1.2. par darbu veikšanu: 

          1.2.1. kanalizācijas akas sūknēšana – Ls 10,00; 

          1.2.2. tualetes sūknēšana – Ls 15,00; 

          1.2.3. grāvju rakšana – Ls 1,00/metrs; 

          1.2.4. papildus 1.2.1., 1.2.2. un 1.2.3. punktā 

minētajām pakalpojumu maksām, noteikt maksu Ls 

0,50/km.  

2. Pakalpojuma maksas izcenojumiem piemērojama spēkā 

esošā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

3. Noteikt, ka maksas pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā 

ar 2013.gada 1.augustu.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rugāju novada 

domes 19.11.2009. lēmuma „Par maksas pakalpojumu 

noteikšanu” (Protokols Nr.11, 13.§) 4. -7.punkts un Rugāju 

novada domes 17.06.2010. lēmums „Par grozījumiem un 

papildinājumiem Rugāju novada domes 19.11.2009. sēdes 

lēmumā Nr.13 (prot.Nr.11) „Par maksas 

pakalpojumiem”(protokols Nr. 8, 14. §). 

Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora 

iecelšanu amatā
 
 

1. Iecelt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

Dainu Tutiņu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Par amatalgas noteikšanu
 
Rugāju novada pašvaldības 

izpilddirektoram  

Noteikt izpilddirektora amatalgu 90% apmērā no novada 

domes priekšsēdētājas amatalgas.  

Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektoram 
 

1. Noteikt, ka Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai ir paraksta tiesības. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

19.08.2013. Rugāju novada domes sēdes lēmumi 

(protokols Nr.11) 

Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no: 

1.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 12 ģimenēm; 

1.2. 01.08.2013. līdz 31.10.2013. – 8 ģimenēm; 

1.3. 01.08.2013. līdz 31.08.2013. – 1 ģimenei. 
turpinājums 4.lpp 

Domes sēdēs lemts 
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 turpinājums no 3.lpp 

2. Piešķirt trūcīgas personas statusu no: 

2.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 5 personām; 

2.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai; 

2.3. 01.08.2013. līdz 31.01.2014. – 3 personām. 

3. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes statusu no: 

3.1. 01.07.2013. līdz 30.09.2013. – 1 ģimenei; 

3.2. 01.07.2013. līdz 31.12.2013. – 1 personai. 

4. Piešķirt GMI pabalstu no 01.08.2013. līdz 

30.09.2013. - 1 ģimenei Ls 85,00 mēnesī.       

5. Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 

11 personām Ls 316,00 apmērā. 

6. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 3 

personām Ls 200,00 apmērā. 

7. Piešķirt apbedīšanas pabalstu 1 personai Ls 

50,00 apmērā. 

8. Piešķirt materiālo pabalstu 4 personām Ls 

65,00 apmērā 

9. Piešķirt pabalstu mācību piederumu iegādei 

4 personām Ls 40,00 apmērā. 
Par Rugāju novada domes Atzinības raksta 

piešķiršanu
  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Apbalvot Emeritu Maslovsku ar Rugāju 
novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju un 

augsti profesionālu matemātikas skolotājas darbu. 
Par jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi 

Rugāju novada pašvaldībā
  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu 

centra vadītājai Līgai Kravalei papildus amata aprakstā 

noteiktajiem pienākumiem veikt jaunatnes darba 

organizatora funkciju izpildi Rugāju novada pašvaldībā 

ar 2013.gada 19.augustu. 

2. Noteikt Rugāju Jauniešu inicitīvu-interešu 

centra vadītājai Līgai Kravalei piemaksu par papildus 

darba veikšanu 30% apmērā no Rugāju Jauniešu 

inicitīvu-interešu centra vadītājai noteiktās mēnešalgas.  

Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina 

un sadales pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

komisijas izveidošanu 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām komisiju piecu cilvēku sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja – Daina Tutiņa, Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektore 

Komisijas locekļi:  

Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas 

direktores vietniece 

izglītības jomā 

Biruta  Berkolde, Rugāju novada domes 

Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
 

Olita Loseva, Rugāju novada domes 

deputāte, Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja 

2. Uzdot Rugāju novada pašvaldības 

izpilddirektorei Dainai Tutiņai noteikt Interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un 

sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sekretāra 

pienākumu veicēju. 

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītības 

programmu saskaņošanu
 
 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Saskaņot Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītības 

programmas:  

1. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības 

programmas kods 21015911;  

2. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības 

programmas kods 21015611; 

            3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, izglītības programmas kods 01015911 

Par izlietotā  dzeramā ūdens aprēķinu iedzīvotājiem,  

kuri nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus
 
 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Sākt veikt aprēķinu par izlietoto dzeramo ūdeni 

no 2013. gada 1. septembra, iedzīvotajiem, kuri nav 

uzstādījuši izlietotā dzeramā ūdens skaitītājus. 

2. Aprēķinu veikt pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 

īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 

sekojošā kārtībā: no iegūtā dzeramā ūdens daudzuma, kas ir 

padots patērētājiem, atņemot izlietoto ūdens daudzumu 

atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem, radušos starpību 

izdalot uz iedzīvotajiem, kas lieto centralizēto ūdensapgādi, 

bet nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus, izpildot 

nosacījumu, ka ūdens patēriņš vienam iedzīvotājam 

nedrīkst būt vairāk kā 10 m
3
 mēnesī. 

3. Uzdot Rugāju novada domes Saimnieciskajai 

nodaļai veikt aprēķinu par izlietoto dzeramā ūdens 

daudzumu iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši dzeramā 

ūdens skaitītājus. 

Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-

2019.gadam apstiprināšanu
 
 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rugāju novada attīstības programmas 

2013.-2019.gadam. 

2. Publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Kurmenīte”, laikrakstā „Vaduguns” un ievietot 

pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv.  

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada Sporta 

centra ēkā 3.kārtā” īstenošanu 
turpinājums 5. lpp 

 

http://www.rugaji.lv/
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turpinājums no 4. lpp 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Rugāju novada Sporta centra 

sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju 

novada Sporta centra ēkā” iesniegšanai Vides 

ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

III kārtā. 

2. Piešķirt projektam pašvaldības 

līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 

Ls 2 090,00 ( divi tūkstoši deviņdesmit lati 00 santīmi). 

3. Projekta iesniegumā norādītajai izglītības 

iestādes ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības 

un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz 

piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 

lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 

vidusskolas ēkā 3.kārtā” īstenošanu 

1. Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1.1. Atbalstīt Rugāju novada vidusskolas 

sagatavoto projektu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju 

novada vidusskolas ēkā” iesniegšanai Vides ministrijas 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtā. 

1.2. Piešķirt projektam pašvaldības 

līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām – 

Ls 39 300,00 ( trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati 00 

santīmi). 

1.3. Projekta iesniegumā norādītajai izglītības 

iestādes ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības 

un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz 

piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 

lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētu 

labiekārtošanai 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus kapsētu 

labiekārtošanai un nokaltušo koku izzāģēšanas darbiem 

Mastarīgas kapsētā Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi) 

apmērā un Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā 

Slavītu kapsētā; 

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada 

pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 

„Komunālā saimniecība”. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai 

„Ūdensroze” 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 70 (septiņdesmit 

lati 00 santīmi) biedrībai „Ūdensroze” Labās pieredzes 

skolas „Vasaras prieks” meistarklašu organizēšanas 

izdevumiem.  

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada 

pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas 

„Pārējie sporta un kultūras pasākumi”. 

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes 

centra būvniecības 2.kārtai 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt 

ilgtermiņa aizņēmumu LVL 145 079 
(viens simts četrdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit 

deviņi lati) vai ekvivalentu summu EUR no Valsts kases uz 

20 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma 

procentu likmi Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 

2.kārtai.  

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 

2015.gada, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rugāju novada 

pašvaldības budžetu. 

4. Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada 

pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma 

saņemšanas. 

5. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot nepieciešamos 

dokumentus iesniegšanai Pašvaldības aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora 

aizvietošanu
 
 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Rugāju novada domes Vispārējās un 

juridiskās nodaļas vadītājam Guntaram Pipuram veikt 

pašvaldības izpilddirektora pienākumus Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektores Dainas Tutiņas prombūtnes 

laikā.  

2. Noteikt Vispārējās un juridiskās nodaļas 

vadītājam Guntaram Pipuram piemaksu 30 % apmērā no 

noteiktās Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja 

mēnešalgas par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora 

pienākumu veikšanu pašvaldības izpilddirektores Dainas 

Tutiņas prombūtnes laikā. 

Par izmaiņām Rugāju novada domes pastāvīgajās 

iepirkumu komisijas sastāvā
 
 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Noteikt, ka Rugāju novada domes pastāvīgās iepirkumu 

komisijas sekretāres pienākumus veic Rugāju novada 

domes sekretāre Inita Briede, personas kods 221185-11955. 

Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu  

pieteikšanās termiņa izsludināšanu
  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Rugāju novada vēlēšanu komisiju 7 

locekļu sastāvā. 

2. Izsludināt Rugāju novada vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2013.gada 

21.augusta līdz 2013.gada 4.septembrim. 

Par grozījumiem Rugāju novada domes Finanšu 

nodaļas nolikumā
  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt Rugāju novada domes Finanšu nodaļas 

nolikumā (apstiprināts Rugāju novada domes 19.01.2010. 

sēdē (protokols Nr.1, 9.§)) šādus grozījumus: 
turpinājums 6. lpp 
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-Teritorijas plānotāja Laura Kļaviņa- 

Rugāju novada dome ir izstrādājusi Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un 

Vides pārskata projekta 1.redakcijas. 2013. gada 19.augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums plānošanas dokumentu 

1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.  

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīva. Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīme esošo vides 

problēmu risināšanā.  

 

Publiskā apspriešana notiks no 2013.gada 26.augusta līdz 2013.gadam 4.oktobrim. Ar plānošanas dokumentu 

1.redakcijām var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus: 

 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, domes darba laikā, 

 Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, pagasta pārvaldes darba 

laikā, 

 Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, bibliotēkas darba laikā, 

 Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 

 Skujetnieku bibliotēkā , Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 

 Tikaiņu bibliotēkā, “Tikaiņi”, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā. 

 Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas: 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, 

LV-4577 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas  ielā 3, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-

4570 

 

Paziņojums par plānošanas dokumenta apstiprināšanu. 

Rugāju novada dome 2013.gada 19.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Rugāju novada attīstības 

programmas 2013. – 2019. gadam. Turpmāk plānošanas dokumenti būs pieejami Rugājos, Rugāju novada domē, 

Benislavā, Lazdukalna pagasta pārvaldē, kā arī interneta vietnē www.rugaji.lv sadaļā „Attīstības plānošana”. 

turpinājums no 5. lpp 

1. Aizstāt nolikuma 1.3.punktā vārdus „domes 

priekšsēdētājs” ar vārdiem „pašvaldības izpilddirektors”. 

2. Papildināt nolikuma 3.1.3.punktu aiz vārda 

„priekšsēdētāja” ar vārdiem „un pašvaldības 

izpilddirektora”. 

3. Izteikt nolikuma 4.2. punktu šādā redakcijā: 

„Nodaļas darbu vada un organizē galvenais grāmatvedis 

saskaņā ar amata pienākumiem, ko nosaka šis nolikums 

un amata apraksts”.  

4. Svītrot nolikuma 4.4.punktā vārdus: „Nodaļas vadītājs 

un”. 

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu
 
 

 

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistošos noteikumus 

Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”. 

Par deputāta Valda Anča pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa
  

Rugāju novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt deputāta Valda Anča pilnvaras pirms termiņa 

sakarā ar personisko rakstveida iesniegumu par savu 

pilnvaru nolikšanu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Par atļauju Sandrai Kapteinei, Inesei Feldmanei, 

Marutai Paiderei, Eduardam Stalidzānam, Olitai 

Losevai, Arnoldam Zizlānam, Andrim Leonam, Ivetai 

Arelkevičai, Dainai Tutiņai savienot amatus. 

 

Plānošanas dokumentu publiskā apspriešana 

http://www.rugaji.lv/
http://www.rugaji.lv/
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Kļūstiet par audžuģimeni jau šodien! 
 

Audžuģimene ir viens no bērnu ārpusģimenes aprūpes veidiem, kas sniedz atbalstu un mājas sajūtu bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem.  

Par audžuģimeni var kļūt vai nu precēts pāris vai neprecēts cilvēks, kas uzņem savā ģimenē bērnu bāreni vai 

bez vecāku gādības palikušu bērnu. Audžuģimenē bērns uzturas līdz brīdim, kamēr viņš var atgriezties savā ģimenē 

vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam tiek iecelts aizbildnis. Ja atgriezties savā ģimenē nav iespējams, kā 

arī nav izdevies atrast adoptētāju vai aizbildni, kurš vēlētos uzņemties rūpes par bērnu, dažkārt bērni audžuģimenēs 

uzturas līdz pat pilngadībai. 

Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves 

apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību). 

 
 

Lai kļūtu par audžuģimeni: 

1. interesentiem jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas 

bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus; 

2. jāiesniedz iesniegums par piemērotību audžuģimenes 

pienākumu veikšanai, kā arī ārsta izziņa par veselības 

stāvokli. 

3. bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, analizē 

laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī noskaidro 

motivāciju un spējas audzināt bērnu, kā arī sniedz 

atzinumu par laulāto (personas) piemērotību 

audžuģimenes pienākumu veikšanai.  

4. Audžuģimene bez maksas apgūst mācību kursu.  

5. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic 

pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu 

par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt audžuģimenes statusu.   

6. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par 

audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un 

informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt 

bērnus, ik mēnesi tiek publicēta Labklājības 

ministrijas mājas lapā.  

7. Piedāvājot bērnu audžuģimenei, tiek ņemtas vērā 

ģimenes iespējas, kā arī vēlmes attiecībā uz bērnu 

skaitu, vecumu, dzimumu, tautību un būtiskiem 

apstākļiem, kas jāņem vērā. Tāpat audžuģimenei ir 

tiesības iepazīties ar bērnu, lai pieņemtu lēmumu, vai 

ģimene spēs nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi 

un audzināšanu. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek 

noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību. 

 

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt 

vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā uz 

audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie 

(persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā 

gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums. 

 
Audžuģimenei tiek nodrošināts psihosociālais 

atbalsts: 

1. Iespēja saņemt bezmaksas individuālās psihologa 

konsultācijas visos reģionos. 

2. Iespēja piedalīties audžuģimeņu atbalsta grupās 

vienu reizi mēnesī visā Latvijā, lai saņemtu 

atbalstu, dalītos savā pieredzē, kā arī iegūtu jaunas 

atziņas un idejas bērnu audzināšanā, kā arī apgūstu 

jaunas prasmes pieredzējušu psihologu vadībā. 

3. Iespēja apmeklēt metodiskos seminārus divas 

reizes gadā, kā arī piedalīties audžuģimeņu 

salidojumā vasarā. 

4. Pašvaldību bāriņtiesu, sociālā darba speciālistu un 

ministrijas reģionālo konsultantu atbalsts 

problēmsituāciju risināšanā. 

 

Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir 

piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, 

laulātie (persona), kuri ir ieguvuši vismaz 

pamatizglītību, apgūst mācību kursu atbilstoši 

audžuģimeņu apmācību programmai 60 akadēmisko 

stundu apmērā. Mācību kurss paredz iegūt zināšanas 

un prasmes par ārpusģimenes aprūpes tiesisko 

regulējumu, bērna attīstību, par saskarsmi ģimenē, par 

bērna aprūpi. Audžuģimeņu apmācību organizē 

Labklājības ministrija. 

Audžuģimeņu apmācības tiek organizētas 

divas reizes gadā –pavasarī (marts – aprīlis) un rudenī 

(oktobris – novembris), lai nodrošinātu iespēju visiem 

interesentiem tās apmeklēt iespējami ērtākā laikā. Tās 

notiek nedēļas nogalēs (6-8 mācību stundas dienā) un 

tiek nodrošinātas visā Latvijā, ņemot vērā to, kur katrā 

reģionā pulcējas lielākais apmācāmo skaits, vai vietā, 

kas lielākajai daļai no reģionā esošajiem 

izglītojamiem ir ērtāk sasniedzama.  
turpinājums 8.lpp 

Audžuģimenei tiek nodrošināts finansiālais 

atbalsts: 

 atlīdzība 80 latu apmērā  mēnesī neatkarīgi no 

audzināšanā nodoto  bērnu skaita; 

 pabalsts bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra 

iegādei 100 latu apmērā mēnesī par katru audzināšanā 

nodoto bērnu. Papildus izsniedz apģērbu, apavus un 

citas bērnam nepieciešamas lietas;  

 pašvaldības sociālā darbinieka atbalsts un palīdzība 

problēmu risināšanā. 
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-Dzimtsarakstu nodaļa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Teritorijas plānotāja Laura Kļaviņa- 

turpinājums no 7.lpp 

Uzsākot apmācību, laulātajiem (personai), ir 

jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par piemērotību 

audžuģimenes pienākumu veikšanai. Apmācības beigās 

izglītojamie kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver 

teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi. Pēc 

apmācībām potenciālā audžuģimene atkārtoti vēršas 

bāriņtiesā, uzrādot apliecības oriģinālu.  

 

Iesniegums par piemērotību audžuģimenes 

pienākumu veikšanai pieejams Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 pielikumā 

un Rugāju novada Bāriņtiesā. 

Sīkāka informācija par audžuģimenēm un 

ārpusģimenes aprūpi pieejama Rugāju novada 

Bāriņtiesā, telefons 26667258. 

 

 

Rugāju novada domes saimnieciskā nodaļa informē 

 Rugāju novada pašvaldības ciemos, pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar centralizēto ūdensapgādi un radīto 

notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Daļa novada iedzīvotāju par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās pēc dzeramā 

ūdens skaitītāja rādījumiem un faktiski izlietotā ūdens daudzuma, samaksa tiek aprēķinata pēc tarifa, kas tika 

apstiprināts 2013. gada 17.janvāra Rugāju novada domes sēdē. 

Turpmāk privātmāju iedzīvotājiem, kas tiek apgādāti ar centralizēto ūdensapgādi  un nav uzstādījuši dzeramā 

ūdens skaitītājus savos īpašumos, aprēķinu par izlietoto dzeramo ūdeni veiks pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, 

kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, sekojošā kārtībā - no iegūtā dzeramā ūdens daudzuma, kas ir padots 

paterētājiem, atņemot izlietototo ūdens daudzumu atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādijumiem, radušos starpību izdalot uz 

iedzīvotajiem, kas lieto centralizeto ūdensapgādi, bet nav uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus, izpildot nosacījumu, ka 

ūdens patēriņš vienam iedzīvotājam nedrīkst būt vairāk kā 10 m
3
 mēnesī. Aprēķinu par izlietoto dzeramo ūdeni sāks 

veikt iedzīvotājiem no 2013. gada 1. septembra, kas nav uzstādījuši izlietotā dzeramā ūdens skaitītājus. 

Rugāju novada domes saimnieciskā nodaļa aicina privātmāju iedzīvotājus līdz 2013. gada 1. oktobrim uzstādīt 

dzeramā ūdens skaitītājus savos īpašumos, un par to paziņot saimnieciskās nodaļas pārstāvim. 

 

-Saimnieciskā nodaļa- 

Tālrunis uzziņām: 29342304 

Rada aktīvās atpūtas iespējas jauniešiem 

Biedrības „Jaunatne lauku attīstībai” viens no darbības 

mērķiem ir veselīga dzīvesveida popularizēšana un vides 

kvalitātes uzlabošana. Tāpēc vasarā biedrība Sorosa fonda –

Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros ieviesa 

projektu „Kā sadzīvot ar upi” (projekta Nr.2013-GN72-18), kas 

nodrošina Vārnienes upes pieejamību un upes krastu 

labiekārtošanu. 

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi par aktīvās 

atpūtas iespējām novada teritorijā, tāpēc Rugāju novada 

vidusskolas teritorijā tika uzstādīti dažādi āra objekti aktīvai 

atpūtai. 

 

 

 

 

Šobrīd skolēnu un citu interesentu rīcībā ir nodoti vairāki āra objekti, 

tajā skaitā spēle Tvisters, kas pielāgota āra apstākļiem, šķēršļu josla, līdzsvara 

baļķis un līdzsvara tiltiņš. 

Projekts tika ieviests, biedrībai sadarbojoties ar Rugāju novada 

vidusskolu, pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un citiem atbalstītājiem. Visus āra 

objektus veidoja Rugāju novada koktēlnieks Juris Bleiders. 

Projektu „Kā sadzīvot ar upi” finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open 

Society Foundations), un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds-Latvija. Plašāka 

informācija par Sorosa fonda-Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā 

www.sfl.lv. 

 

 

http://www.sfl.lv/
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No 2012. gada 29. oktobra līdz 2013. gada 31.jūlijam 

tika realizēts projekts "Benislavas etnogrāfiskā ansambļa 

galvas autu iegāde" Nr. 12-07-LL04-L413202-000021. 

Projektu finansēja ELFLA, 10% - Rugāju novada 

līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas - Ls 200,00. 

Galvas auti šūti Balvu IU "Dana RK" ateljē. Projekta 

laikā tika izgatavoti vairāki paraugi un izvēlēts atbilstošākais 

Ziemeļlatgales tautas tērpa galvas auta paraugs. Pēc parauga 

tika izgatavoti 15 galvas auti. 

Projektu īstenoja ātrāk, nekā tika plānots. 

 

 

-Biedrības "Mēs paši" valdes priekšsēdētāja I. Lesniece- 

 

Iegādāti Benislavas etnogrāfiskā ansambļa galvas auti. 

Labo garšu un sajūtu studija Rūķīšu ciemā 

 Sorosa fonda- Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 

2.kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” 1. komponentes 

„Tālākizglītības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana” 

ietvaros biedrība „Jaunatne lauku attīstībai” sadarbībā ar pašvaldību un 

Rugāju novada vidusskolu uzsākusi  projektu „Labo garšu un sajūtu 

studija Rūķīšu ciemā”.  

Projekta ietvaros paredzēts veidot konditorejas piedāvājumu 

Rugāju novadā - gatavot un pārdot konditorejas izstrādājumus gan 

vietējiem novada iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem, apmeklējot 

dažādus tirdziņus tuvākā un tālākā apkārtnē.  

 
 

 

„Labo garšu un sajūtu studijā Rūķīšu ciemā” jauniešiem (un citiem 

interesentiem) būs lieliska iespēja iemācīties jaunas vai pilnveidot esošās ēdienu 

gatavošanas iemaņas. Projekta ietvaros tiks iegādāta cepeškrāsns un gatavošanai 

nepieciešamās palīgiekārtas. Ikvienam interesentam būs brīnišķīga iespēja 

piedalīties kādā no 4 meistarklasēm, kurās tiks meklēta īpašā mūsdienu Latvijas 

garša Rugāju gaumē - sākot no uzkodām līdz pat pamatēdienam.  

Pirmā meistarklase notiks 17.septembrī plkst.15.00. Aicinām 

pieteikties pa tālruni t.29197821 (Margita Štāle-Krēmere). Vietu skaits 

ierobežots.  

 
Kā sava veida meistarklases ģenerālmēģinājums jau notika, kad 26. jūnijā 

20 Rugāju novada jaunieši, kā arī daži vecāku pārstāvji mācījās gatavot latviskus 

ēdienus, lai pēc tam jauniešu apmaiņas brauciena ietvaros to pašu varētu gatavot 

Francijas un Spānijas jauniešiem. Meistarklases ietvaros tika pagatavoti griķi ar 

saulespuķu sēklām, gurķu mērce, svaigie salāti ar Trikātas siera bumbām, cūkgaļas 

tīteņi ar žāvētu plūmju pildījumu un pašu gatavota maizes zupa desertā.  

 
Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai” un daudzi citi kopienas iedzīvotāji ir iesaistījušies Latgales plānošanas 

reģiona īstenotajā pārrobežu projektā „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana 

Latgales un Radvilišķu reģionos”, tāpēc arī plānots izveidot Rūķīšu ciemu, kurā radīt platformu vietējās produkcijas un 

izstrādājumu tirgošanai novada viesiem.  

Vēlamies teikt milzīgu paldies Mārītei Orniņai par fantastiskām idejām un spēju tās veiksmīgi realizēt!  

 

-Margita Štāle – Krēmere- 
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„Taureņu vasara” noslēgusies ! 

Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu novadā notika Latvijas Bērnu fonda finansētā un 

Rugāju novada pašvaldības līdzfinansētā diennaksts nomentne bērniem ar īpašām 

vajadzībām (16.- 25. Jūlijs). Arī šogad vasaras atpūtu baudīja 25 bērni vecumā no 7 līdz 

14 gadiem no Rugājiem, Lazdukalna, Balviem, arī no Salaspils. 

Nometnes „Taureņu vasara” 10 dienu režīms tika sadalīts radošajās un 

datorzinību, sporta un atpūtas nodarbēs. Par nodarbību daudveidīgu norisi rūpējās 

darbinieku kolektīva audzinātājas – Natālija un Inga Garās, un pulciņu vadītājas – Iveta 

Arelkeviča, Vija Lancmane. Visas pedagoģes ir radošas, zinošas – ar darba pieredzi, ar 

jaunu pieeju mācību un brīvā laika organizēšanā. Nometnē bija savs mediķis – Aija 

Čerevina un aprūpētāja – Gunta Čakāne. Par mūsu gardajām ēdienreizēm rūpējās 

Rugāju vidusskolas pavāru kolektīvs – Edgars, Valentīna, Iveta, Lilija. 

Šogad pie nometnes „taurenīšiem” atkal bija ieradies Cūkmens – ar mīklām, stafetēm un dāvanām. Piedalījāmies 

novada bērnības svētku pasākumā un bijām piepūšamo atrakciju dalībnieki, braucām ekskursijā uz Rāznas ezeru – 

apmeklējām Mākoņkalnu, Valnezeru, iegriezāmies Aglonas bazilikā. Jautrs piedzīvojums bērniem bija diskotēka Saietu 

namā ar dīdžejiem – māsām Elīnu un Diānu (Smoļakas). Dienas aizskrēja vēja spārniem, pēdējā vakarā bija noslēguma 

tusiņš, kur  suminājām jubilārus, spēlējām spēles, dziedājām, ēdām gardo torti, cepām šašlikus un desiņas...Katra diena 

pagāja kā viens liels notikums, bērniem mājās braukt negribējās, vismaz līdz brīdim, kamēr vecāki neatbrauca pakaļ, tad 

gan bija pēc iespējas ātrāk: „atā, līdz nākošajam gadam!...” 

Augustā piedalījāmies Latvijas Bērnu fonda rīkotajā nometņu 

salidojumā Mežezerā, kas notika divas dienas. Tēma „Koki ienāk 

pilsētā”. Pirmajā dienā notika iepazīšanās apsveicinājumi, kurā mūsu 

nometnes apsveikumā izskanēja Dz. Rinkules – Zegmales vārdi:  

            Pagātne ir koks, 

Ko nevar aizsniegt. 

Nākotne ir asns, 

Kas tikko dīgst. 

Tagad ir ābele 

Tev līdzās. 

Rūpējies, lai zari 

Augļos līkst! 

Deniss Daņilovs dāvāja fonda priekšsēdētājam Andrim Bērziņam mūsu  

 
sarūpēto stādāmo ozolu. 

Pirmajā dienā visi nometnes dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās, kas bija ļoti interesantas – bērni zīmēja 

„Tīru mežu” un finiera plāksnēm, kuras pēc tam varēja paņemt par piemiņu, taisīja koka paliknīšus tējai – uz finiera 

plāksnes zīmēja katrs savu zīmējumu, dēlīti appūta ar laku. Dmitrijs izmantoja izdevību un uztaisīja jauku dāvaniņu savai 

mammai. 

Otrā dienā piedalījāmies dažādās sporta aktivitātēs – metām tālumā gumijas zābaku, šāvām „trakos putnus”, 

gājām pa virvi, spēlējām volejbolu, no papīra glāzēm cēlām torni. Pakava mešanā gan bērniem vēl jāvingrinās, bet bija 

labi. Atrakcijas bija par un ap mežu – jāatpazīst skujukoku augļi, jāatmin mīklas par kokiem, bija pat jāatpazīst kukaiņi – 

koku kaitēkļi. Pētot pašu koksni vajadzēja pateikt – tā ir egle, priede, lazda, vai kāds cits koks. Jāsaka, mūsu „taureņi” ar 

visiem uzdevumiem tika galā lieliski, bērniem ļoti patika „sajūtu kastē”,  

jo šajā uzdevumā pēc taustes vajadzēja uzminēt vielas un 

priekšmetus, kas izvērtās jautrā pasākumā ar spiegošanu 

un smiekliem. 

Vislielākā piekrišana, protams, bija atpūšamajām 

atrakcijām, tās tika apmeklētas vairākkārt. Pēc atrakcijām 

visi dalībnieki tika pabalvoti ar diplomiem, Rugājiešiem 

tika diploms par iešanu pa virvēm. 

Arī pedagogiem bija radošs darbs – tur ietilpa gan 

pulēšana, gan urbšana, gan slīpēšana. Pedagogi taisīja koka 

kalendārus. Visas koka sagataves bija jau izgrieztas, atlika 

tikai tās apstrādāt ar smilšpapīru un salīmēt, kas nebūt 

nebija tik viegli.  
turpinājums11. lpp 
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Mājās visi pārbrauca priecīgi, atpūtušies, ar dāvanām un jauniem draugiem. 

Paldies organizatoriem, darbiniekiem, sponsoriem par šādu vasaras izklaidi bērniem! 

 

„Iebrien rudens saulē līdz ausīm” – ar šiem dzejnieces S. Upeslejas vārdiem novēlu ikvienam izbaudīt gada 

krāšņāko gadalaiku – rudeni: 

 

Iebrien rudens saulē līdz ausīm, 

Tā, lai kļavlapas kutina snīpi, 

Kastanis ieritēs plaukstā, 

Rūgteni iesmaržos gaiss 

Kā tā mārtiņroze, kas dārzā 

Vēl tik kvēla un sarkana gaist. 

Gulbji baltie vēl ezeros ganās, 

Balsnī vagā kartupeļvaigs 

Un tās dzērves, tās sudraba dzērves 

Arī nevar vēl projām laist. 

Ieej rudens telpā kā mājās, 

Kur vēl saulīte pavardu kur, 

Vēl jau vasaras elpa te krājas, 

Stārķa ligzda vēl debesi tur... 

 

-Nometnes „Taureņu vasara”, RJIIC vadītāja Līga Kravale- 

 

Dzejas pēcpusdiena Skujetniekos 

 

 

13.augusta rītā, kaut arī laiks bija apmācies, Skujetnieku 

Jauniešu centrā “Kopā” valdīja saulains noskaņojums. Gan 

meitenes, gan zēni rosījās un gatavojās savam pasākumam, lai 

lasītu dzejoļus un skandētu dziesmiņas. Visus bērnus aktīvi aicināja 

uz “balli” mazā Samanta un nevarēja vien sagaidīt savu uzstāšanās 

brīdi. Kad visi bija sapulcējušies, jautrā noskaņojumā devāmies uz 

pagalma lapenīti, un dzejas stunda varēja sākties. Renārs bija 

izvēlējies Aspazijas "Pasaciņu", bet Viesturam bija iepaticies Ojāra 

Vācieša dzejolis "Sveču balle". Turklāt Amanda skandēja 

tautasdziesmas par darba māti, Laimes māti un darbiņa darīšanu. 

Mazā Samanta dziedāja dziesmiņu par Rūķīti, meiteni un zēnu.  

Elisai, Kristenai un Amandai patīk dziedāt dziesmas, ko 

izpilda Lauris Reiniks. Tāpēc arī meitenes izpildīja divas dziesmas 

un visi pārējie viņām piebiedrojās. Meiteņu trio prata nodziedāt 

dziesmas ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā. Divgadīgā Madara 

un Niks ne tikai skaļi applaudēja, bet arī darbojās kopā ar 

lielākajiem bērniem. Noslēgumā visi saņēma balvas, mielojās ar 

konfektēm un cepumiem. Pēc nelielas izskriešanās, atgriezāmies 

atpakaļ un turpinājām uz papīra “uzlikt” jaukākos vasaras iespaidus 

- zīmējumos.  

-Maruta Paidere, Jauniešu centra"Kopā" koordinatore - 

turpinājums no10. lpp 

Vēl skolotāji taisīja svilpes, iemēģināja roku darbā ar mazu zāģīti. Rezultāts – skaļa svilpe un māksla pašam mājās tādu 

sataisīt. Līdzi paņemtos ziedus un zarus izmantojām kopējai LBF emblēmas veidošanai. 

Vakara ugunskurs un salūts gan izpalika, jo sākās negaiss, kurš izjauca arī diskotēku, kas izvērsās kā slapjā 

ballīte – topi slapjš līdz pat vīlītei... Jautrība turpinājās istabiņās līdz pat gulētiešanas laikam.  
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Rugāju novada jaunieši piedalās starptautiskā projektā 

Agrā 27. jūlija rītā 15 Rugāju novada 

vidusskolas jaunieši ar autobusu devās uz Rīgas 

lidostu, lai sēstos lidmašīnā un pēc trīsarpus 

stundu lidojuma izkāptu Barselonas lidostā 

Spānijā. Pēc tam pāri Alpu un Pireneju kalniem 

lidojot, sasniegtu Franciju, lai nokļūtu 

brīvdienu mājā „Bois Perche”, netālu no 

Aspetas pilsētas, kur jauniešiem ieplānota 12 

dienu nometne „Euro’p’arts”. Līdz ar 

jauniešiem, no kuriem lielākā daļa bija 8. klases 

skolēni, uz Franciju devās viņu audzinātāja 

Inga Garā un pārstāve no Rugāju novada 

pašvaldības – Mārīte Orniņa. 

Lielākajai daļai jauniešu šis bija 

pirmais lidojums un emocijas bija dažādas – 

vienam patika, otrs teica, ka nekad vairs 

nelidos. 

 

 

Nometnes laikā 15 dažādi jaunieši no Francijas, 15 no Spānijas un 15 no Latvijas mēģināja sadraudzēties 

(izdevās!), iepazīties ar citu kultūru, valodu, ēdienu un kopīgi radoši izpausties. Nometnes dalībniece Agnese Logina 

par nometnes pirmajām dienām saka: „Šodien jau esmu sākusi pierast pie spāņu un franču temperamenta, kā arī pie 

neskaitāmajiem kultūršokiem, kuri pārņēmuši ceļojuma laikā. Nekur vēl līdz šim neesmu sastapusi tik atvērtus, 

runīgus un draudzīgus cilvēkus vienviet. Ir zināms nogurums, bet skats, kas paveras pa logu, atsver visu.” Neskatoties 

uz karsto laiku (līdz pat 38 grādiem ēnā!), diezgan nesātīgo, vieglo un mums nepierasto ēdienu, jaunieši ātri iejutās, 

iesaistījās dažādās aktivitātēs – orientēšanās sacensībās, loka šaušanā, tenisa spēlē. Sevišķi par prasmīgu šaušanu ar 

loku tika salielīta skolniece Elīna Smoļaka. 

Tomēr tas vēl nav viss. Svarīgākais ir izvēlēties kādu no trīs radošajām darbnīcām: Karību-Jamaikas dejas, 

modernās dejas, kā arī dīdžeju radošo darbnīcu, lai pēc nedēļas koncertā atrādītu to, kas kopīgiem spēkiem jauktās 

grupās apgūts. Izrādās, ka arī mēs, nelokanie latvieši, varam izlocīties Jamaikas deju ritmos, izrādās, ka esam daudz 

ritmiskāki un atvērtāki, nekā pašiem šķiet. Un visnotaļ talantīgi . 

 

 

Bet arī tas vēl nav viss. Kaut gan darba radošajās 

darbnīcās ir pietiekami, visiem bija jāpaspēj noorganizēt 

savu nacionālo vakaru. Tā pirmajā vakarā, kas bija franču 

vakars, jaunieši spēlēja regbiju un mums nezināmu spēli, 

kas franču valodā tiek saukta petanque. Skolnieks 

Krišjānis Kočāns par šo spēli saka šādi: „Spēlējām spēli 

ar kaut kādām bumbām”. Šīs bumbas jāaizripina 

iespējami tuvu citām noteiktām krāsainām bumbiņām. 

Sanāca labi. 

Otrā diena piederēja spāņiem un jauniešiem tika 

piedāvātas gandrīz vai ekstrēmas atrakcijas – bēgšana no 

vēršiem (tajos iejutās trīs nometnes dalībnieki), piramīdu 

būvēšana no cilvēkiem un cīņas ar baloniem, kuros 

piepildīts ūdens. Kaut gan atrakciju noslēgumā visi bija 

slapji un bez elpas, smaidi no sejas  

nepazuda. Vakariņās tika baudīts gaspačo un maizītes ar  

 
olīveļļu. 

Tomēr pats sajūsmu izraisošākais pašiem šķita latviešu vakars, kad mēs pārējos pārsteidzām ar plaukstiņpolku, 

virves vilkšanu, lēkšanu maisos, spēlēm „Pirtiņa deg” un „Ādamam bij’ septiņ’ dēli”. Paši jaunieši bija ļoti pārsteigti, 

jo spāņiem un frančiem patiešām patika! Vēl vairāk pārējos pārsteidzām ar košajiem, garajiem svārkiem un vainagiem 

galvās, kuriem materiālu atradām ar milzīgām grūtībām! Arī puiši saposās. Komplimenti bira kā no pārpilnības raga. 

Vakariņās visi ēda mūsu mīļo rupjmaizi un prasīja vēl. Griķi, kurus franči un spāņi nezina, viņiem bija pārsteigums, bet 

desertā maizes zupa ar plombīra saldējumu tādā karstumā bija pašā laikā.  
turpinājums 13.lpp 
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turpinājums no 12.lpp 

Nometnes noslēgumā visi tās dalībnieki devās ekskursijā uz ceturto lielāko Francijas pilsētu Tulūzu un dzīvoja 

pilsētā Cintegabelle, savu jauniegūto draugu franču ģimenēs, kas bija īsts piedzīvojums. Tikām pārsteigti ar dažādām 

ekstrām – baseinu gandrīz pie katras mājas, automātiskajiem vārtiem un visu citu, kas jauniešuprāt, līdz šīm redzēts tikai 

filmās. 

Protams, tas, kas tika iegūts – draugi, pieredze, valodu iemaņas, kultūras bagāža, iemaņas dejošanā un muzikālajās 

izpausmēs – ir neatsverams un jauniešiem jābūt lepniem par sevi, jo viņi var būt droši – ir, kas lepojas ar viņiem. Viens gan 

ir skaidrs – tagad, pēc brauciena, apskatoties vairāk nekā divus tūkstošus ceļojuma bilžu, smaids nerimst ne uz brīdi   

  

P.S. Sakām sirsnīgu PALDIES visiem, kas mūs atbalstīja – Anitai Kļaviņš un biedrībai „Piena ceļš”, Rugāju novada 

pašvaldībai, Rugāju novada vidusskolas vadībai, skolēnu vecākiem un visiem citiem, kas par mums turēja īkšķus! 

-Inga Garā- 

  

Rugāju novada vidusskola aicina  mācīties 

un iegūt vispārējo vidējo izglītību neklātienē  

( programmas kods 31011013 ). 

 

Mācību process tiek organizēts mācību sesiju 

veidā – 2 reizes nedēļā darbdienu pēcpusdienās. 

Ievērojot neklātienes programmas specifiku, galvenā 

mācību forma ir konsultācijas un ieskaites, daļa mācību 

priekšmetu jautājumu pēc pedagogu un izglītojamā 

vienošanās apgūstami patstāvīgi.  

Iesniedzamie dokumenti: 

•        iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments; 

•        pases vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot 

oriģinālu); 

•        medicīnas izziņa. 

Sīkāka informācija – lietvede 26484279; direktores 

vietniece izglītības jomā 27804316; direktore 27837505 

Dokumentu pieņemšana:  

no 19. līdz 30. augustam skolas kancelejā Kurmenes 

ielā 87, Rugājos. 

 

 

 

Pateicības vārdi 

neraugoties uz personīgajiem svētkiem, atvedot no 

Kalsnavas kokaudzētavas 7 dažādu egļu stādus skolas 

egļukolekcijas izveidei, kura taps pateicoties „ Meža 

attīstības fonda” finansētajam LPS projektam „ Latvijas 

iedzīvotāji kopā nākotnes mežam ” un Rugaju novada 

pašvaldības ieinteresētībai, rūpēm un atbalstam. Par 

projekta norisi sīkāk informēsim nākamajā „ Kurmenītes” 

izdevumā. 

-Rugāju novada Eglaines pamatskolas kolektīvs- 

 

Paldies Audrim 

Useniekam -  

bijušajam Eglaines 

pamatskolas 

absolventam , joprojām 

aktīvam sportistam savā 

dzimtajā pusē, par 

sadarbību un palīdzību, 
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(foto no G. Proles personīgā arhīva) 

 

  

 

 

 

 

  

Ar domes un iedzīvotāju atbalstu tiek sakopti Dekšņu kapi. 
 

 
No jūnija līdz augustam Latvijā notiek kapu svētki, kas jau izsenis kļuvuši par vieniem no latviešu 

tradicionālajiem svētkiem. 3. augustā tie norisinajās arī  Rugāju novada Dekšņu kapos, kur šogad par saziedotajiem 

līdzekļiem tika uzstādīts jauns centrālais krusts no granīta, nomainot veco, savu laiku nokalpojušo koka krustu. To 

izgatavoja un uzstādīja vietējais meistars Guntis Žalužinskis no IK „ProfStils” un iesvētīja Bēržu draudzes prāvests 

Olģerts Misjūns. 

Pirmo gadu Dekšņu kapos darbojas kapu komiteja 6 cilvēku sastāvā, kas vēlas informēt cilvēkus par paveikto un 

ieplānoto, un pateikties par saziedotajiem līdzekļiem kapu apsaimniekošanai un jaunā krusta uzstādīšanai.  

Dekšņu kapos ir ierīkoti 3 atkritumu konteineri, kas paredzēti stikla, plastmasas, papīra un metāla 

izstrādājumiem, tāpēc lūgums tajos nemest zāli, lapas un zarus. Ir atvesta smilts un melnzeme, par ko lielu, paldies, 

jāsaka Arnoldam Zizlānam, ap banketu zāli un dīķi iestādīti dzīvības kociņi, kurus dāvinājusi Inna Gruziņa, un protams, 

ir sakopta pati kapsēta un tās apkārtne.  

Šogad tika uzsākta atkritumu nokopšana ap kapu teritoriju, kuru plānots pabeigt nākamgad un attiecīgi no 

pieejamajiem līdzekļiem nomainīt centrālās būdiņas jumtu, iegādāties jaunus darbarīkus un salabot bojātos, tāpēc visi 

piederīgie tiek aicināti savu iespēju robežās finansiāli atbalstīt kapu uzturēšanu nomaksājot 1 latu gadā par katru kapa 

kopiņu un 1 latu par aizņemto brīvo kapa vietu.  

 

 

 
 

 

Trīs reizes gadā Dekšņu kapos tiek rīkotas 

talkas, lai sakoptu kapsētu, bet bieži vien tas nav 

izdarāms pilnībā, jo trūkst darba  roku. Talkas 

galvenokārt apmeklē vieni un tie paši tuvāk dzīvojošie 

piederīgie un pārsvārā tie ir gados veci cilvēki un 

sievietes, lai gan darba allaž ir daudz un arī vīriešu 

spēcīgās rokas ir ļoti nepieciešamas, tāpēc tiek 

aicināts aktīvāk apmeklēt talkas arī gados jaunākos 

cilvēkus un vīriešus, kā arī ņemt līdzi darbarīkus koku 

sazāģēšanai, saciršanai utt. Talkās nepieciešams 

sakopt kapu koplietojamo teritoriju ne tikai sev 

piederošās kapu kopiņas, jo vienīgi kopīgiem spēkiem 

mums izdosies padarīt to par skaistu un mierpilnu 

vietu, kur atdusēties mūsu tuviniekiem. 

Kapu komiteja izsaka milzīgu pateicību 

visiem cilvēkiem un Rugāju novada domei, kas 

neatteica palīdzību un iesaistījās kapu sakopšanā, kā 

arī par ziedojumiem un dāvinājumiem. 
 

Paldies, sakām arī piederīgajiem, kas finansiāli atbalstīja kapu uzturēšanu, nomaksājot 1 latu gadā par katru kapa 

kopiņu un visiem cilvēkiem, kas ziedoja jaunā krusta uzstādīšanai. „Bez jūsu atbalsta tas nebūtu noticis. Paldies, arī 

tiem cilvēkiem, kas tieši iesaistījās krusta tapšanā.” 

Dekšņu kapu komiteja vēlas informēt, ka bēru gadījumos par zvanīšanu kapos vērsties pie Jura Blūma.  

Lai ik vienam šie latviešu tik ierastie svētki būtu patīkami, kuros sapulcēties radiem un draugiem kuplā skaitā, ar labu 

vārdu pieminot savus aizgājējus. Rūpēsimies par kapsētām, lai tās būtu sakoptas, jo mūsu aizsaulē aizgājušie tuvinieki 

to ir pelnījuši. 

-Dekšņu kapu komiteja- 

 

  
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze lūdz 

ziedot baznīcas lūgšanu telpas grīdas nomaiņai, 

ieskaitot A/S Citadele kontā  

LV34PARX0012680660001 vai ziedojot 

baznīcā. 

 

Ar cieņu, Ludmila 
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Arī šajā vasarā turpinājās iedibinātā tradīcija – 

rīkot jaukto pāru kausu pludmales volejbolā. Kā 

ierasts, sacensības notika Skujetniekos. Kauss noritēja 

2 posmos. 

 

Jaukto pāru kausa pludmales volejbolā rezultāti: 

 

1.posms Skujetniekos 20.07.  

Rezultāti  

1.v. Duļevski (Ausma un Valters)  

2.v. Silmači (Ainārs Birkovs un Viktorija Zalcmane)  

3.v. Viena alga (Didzis Usenieks un Inga Leone).  

 

2.posms Skujetniekos 17.08. 

Rezultāti:  

1.v. El – līgā – Elmārs Rakstiņš, Līga Careva 

2.v. SOS – Oskars Pugačs, Santa Tutina 

3.v. Duļevski – Ausma Duļevska, Valters Duļevskis 

Rugāju novadā tika organizēts vasaras populārākā 

sporta veida – smilšu volejbola čempionāts. Čempionāts 

notika 5 posmos. Komandas tika vērtētas pēc to rezultātiem 4 

labākajos posmos, skaitot kopā punktus. Vērtētas tika 

atsevišķi vīriešu un sieviešu komandas.  

Labākās komandas: 

(vīriešu) 

1.v. – Team R –Jānis Rakstiņš, Arnis Seņka 

2.v. – 2A – Arvis Zelčs, Armands Dzenis 

3.v. – ČUU – Arvis Čudars, Raivis Čudars 

(sieviešu) 

1.v. – Inga Melnace – Kristīne Melnace, Inga Leone 

2. v. – Vienreizējās – Anna Zuša, Kristīne Petuka 

3.v. – Anna-Vita – Anna Lauskiniece, Vita Burka 

 

 

 

Sporta aktivitātes 

Vasaras garumā notika Rugāju novada strītbola 

čempionāts, kurā tika aicināti piedalīties un atbalstīt novada 

iedzīvotāji no visiem ciemiem. Čempionāts notika 5 

posmos. Komandas tika vērtētas pēc to rezultātiem 4 

labākajos posmos, skaitot kopā punktus. Jāteic, ka aktīvi 

čempionātā iesaistījās ne tikai jaunieši, bet arī 

pieredzējušāki spēlētāji. 

Labākās komandas šajā čempionātā: 

 

1.v. – K.O.N. –Kristaps Pugačs, Oskars Piliņš, Nauris 

Kapteinis 

2.v. – Rugāju sporta centrs – Elvijs Kapteinis, Oskars 

Kapteinis, Uģis Ozoliņš, Lauris Krēmers 

3.v. – BK Lazdukalns – Andis Petuks, Nauris 

Kadakovskis, Rolands Arelkevičš, Oskars Babris 

 

Paldies Arvīdam Zalcmanim, Jānim Rakstiņam un visiem tiem, kas palīdzēja 

organizēt sporta sacensības, piedalījās tajās un atbalstīja spēlētājus. 
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Rugāju novadu skrējienā godam pārstāvēja un 

mūžīgās uguns lāpu nesa Jolanta Brezinska, Daiga 

Brezinska un Inese Brezinska. 

 

 

No 15. līdz 21.augustam, godinot Nacionālo 

bruņoto spēku 1992.gadā organizētās lāpu stafetes 

21.gadadienu, gar Latvijas robežu notika biedrības „Latvijas 

ģenerāļu klubs” iniciēts skrējiens „Apkārt Latvijai”. Tā 

svinīgā atklāšana notika 15.augustā Rīgā, Brāļu kapos, kad, 

pēc svinīgas lāpu iedegšanas, skrējiena dalībnieki divās 

grupās sāka skrējienu no Rīgas uz Salacgrīvu un no Rīgas 

uz Mērsragu. Skrējiena kopējais garums ir aptuveni 1500 

kilometru. Tas norisinājās septiņas dienas, 14 posmos un 

noslēdzās ar svinīgu ceremoniju pie Brīvības pieminekļa. 

Ikvienā no posmiem kopīgā skrējienā vienojās 

karavīri, zemessargi un jaunsargi, kā arī vietējo pašvaldību 

pārstāvji, sabiedrībā zināmi cilvēki, sportisti, un citi 

interesenti. Pasākums tika organizēts ar Latvijas Pašvaldību 

savienības atbalstu, sadarbojoties ar Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas 

pakļautības iestādēm.  

2013.gada 18.augustā skrējiens no Alūksnes uz 

Kārsavu notika caur Liepnu, Kupravu, Viļaku, Šķilbēniem 

un Baltinavu. 

 

Rugājieši nes lāpu skrējienā „Apkārt Latvijai” 

 

 

 

Starp lāpnešiem bija Zemessardzes 

31.Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem 

bataljona un Zemessardzes 25.kājnieku bataljona karavīri 

un zemessargi, Liepnas jaunsargi, Baltinavas un Rugāju 

sportisti, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes 

robežsargi. 

Stafete ar devīzi “Svēts mantojums šī zeme mūsu 

tautai” sākās 1992.gada 16.augustā Rīgā, Brāļu kapos pie 

Mūžīgās uguns. Lāpu aizdedzināja Latvijas pirmās 

brīvvalsts laika robežsardzes virsnieks, ģenerāļa Bolšteina 

līdzgaitnieks Jānis Birze, kurš šo gaismas simbolu nodeva 

aizsardzības akadēmijas kadetiem, kas kopā ar 

zemessargiem to skrējienā cauri Rīgas ielām nogādāja 

Jūras pasažieru stacijā. Tur stafeti pārņēma Jūras spēki. 

Kuģis "Sams" lāpu nogādāja Salacgrīvā un nodeva 

Valmieras robežsargu bataljona karavīru rokās, tālāk 

stafeti pārņēma Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Jelgavas, 

Liepājas un Ventspils robežsargi. Tā uguns robežsargu 

rokās apceļoja apkārt Latvijai - to nesa rokās, veda ar auto 

un ar laivu pa Daugavu. Ventspilī robežsargi lāpu atkal 

nodeva Jūras spēkiem, kuri ar kuģi 22. augustā to 

nogādāja Rīgā. Līdz Brīvības piemineklim to nesa 

aizsardzības akadēmijas kadeti. Kopā stafetes laikā tika 

veikti 1520 kilometri.  

-Iveta Sviklāne- 

 

 

Lai mazinātu sociālo spriedzi un veicinātu invalīdu iekļaušanos sabiedrības, sporta un kultūras dzīves 

aktivitātēs, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība aicina pieteikties dalībai biedrībā jaunus biedrus ar invaliditāti 

un citus aktīvus cilvēkus bez invaliditātes. 
Lūdzam atsaukties jau esošos Biedrības biedrus, sazinoties pa tālruni vai ierodoties biedrībā 

personiski. 
Mob.tel. 29329521 Staņislavs Cibulis - valdes priekšsēdētājs 
Mob.tel. 29297569 Reinis Linde - projektu vadītājs 
Adrese: Balvi, Raiņa 52, 3-stāvs (sociālā servisa ēkā) 
Darba laiks: Otrdienās 9.00 -13.00 
Ceturtdienās 9.00-13.00 

 

Aicina pieteikties dalībai biedrībā 
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Bērnu un vecāku ievērībai! 

Š. g. 2. septembrī Rugāju novada vidusskolā 

 

plkst. 9:30 – 11:00 aktu zālē svinīgs mācību gada ieskaņas  

pasākums; 

plkst. 11:00 – 12:00 klases stunda, tautas nama mazajā zālē 

 skolas vecāku kopsapulce; 

no plkst. 12:00 aktu zālē diskotēka, spēles un atrakcijas kopā  

ar klauniem Leniju un Leviju. 

                  
2. septembrī novada autobusu maršruti nemainās, no rīta kursē ierastajos laikos,  

pēcpusdienā 2 stundas ātrāk – plkst. 13:15 uz Pokratu, plkst. 13:30 uz Lazdukalnu,  

plkst. 14:00 uz Kapūni, plkst. 14:30 uz Kraukļevu. 

No 3. septembra būs izmaiņas maršrutos, informācija pie klases un grupas skolotāja. 

                                                                                         -Skolas administrācija- 

 

 

 

 

Sveicam Zinību Dienā! 
 

2.septembrī sāksies jauns mācību gads.  

Jaunajā mācību gadā vēlam, lai mums visiem gribas - zināt, uzzināt, mācīt, mācīties. Un lai mums visiem 

izdodas būt aktīvā dvēseles stāvoklī un šo savu zināt gribēšanu pielipināt saviem skolēniem. 

Rugāju novada Eglaines pamatskolā Zinību Diena sāksies ar audzināšanas stundu klasēs un 10:00 notiks 

svinīgais pasākums Lazdukalna saieta namā. 

 

 

 

 

-Labu vēlot, 

 Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktors 

 Eduards Stalidzāns kolektīva vārdā- 
 

 

  

Pateicības vārdi 

Balvu rajona sieviešu biedrība ”Rudzupuķe” sirsnīgi pateicas Rugāju novada domei, īpaši domes 

priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei, izpilddirektorei Dainai Tutiņai par finansiālu atbalstu, lai Labās pieredzes vasaras 

skola "VASARAS PRIEKS" Rugājos izdotos.  

 

Paldies Rugāju sieviešu biedrības “Ūdensroze” radošajām sievietēm par 

lielo veikumu vasaras skolas organizēšanā un norisē, dalībniekiem par 

daudzveidīgajiem pasākumiem visas dienas garumā. Paldies “Mazezeriņu” 

saimniekam Jānim Auziņam par uzņemšanu pie sevis atpūtas kompleksā pie 

Boževas ezera. Paldies visu sieviešu klubiņu dalībniecēm no citiem novadiem un 

ciemiņiem, lektoriem. Paldies visiem par ieguldīto darbu, lai radītu prieku sev un 

lauku sievietēm. 

 

Lai arī turpmāk visiem Rugāju novada iedzīvotājiem daudz jaunu ideju un 

ieceru radošu pasākumu rīkošanā! 
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Sludinājums 

Piedāvāju iegādāties smiltsērkšķu ogas (Aiz Pokrotas). 

Tālr.: 25629288 

28359442 

 

Rugāju Sociālā aprūpes centra darbinieki saka 

paldies Irēnai Paiderei, Annai Nikolajevai, Annai 

Kukurānei par dārzeņiem.  

            Būsim pateicīgi visiem, kas mums ziedos 

dārzeņus, jo sakarā ar celtniecības darbiem, šogad 

aprūpes centram sava dārza nav. 

Rugāju Sociālā aprūpes  
centra darbinieki 

 

 

Skatiet jaunāko informāciju arī: 

www.rugaji.lv 

https://twitter.com/Rugaju_novads 

 

24. septembrī plkst. 09:00 Rugāju novada 

domē notiks donoru diena, kurā būs iespēja ziedot 

savas asinis, lai glābtu kāda cilvēka dzīvību.  

Atgādinām, ka donoram jābūt vismaz 18 

gadu vecam, svaram jābūt virs 50 kg! 

 

 

 

Ja Jums ir padevusies bagāta ābolu raža un nezināt, 

kur tos likt, mazās skolas virtuvītē ļoti priecātos 

par Jūsu ziedotiem āboliem! 
 

 

Aicinājums 

 

 31.08.pulksten 22:00 Rugāju parkā aicināti 

apmeklēt parka sezonas noslēguma Zaļumballi 

"Atvadas vasarai"kopā ar mūziķi Kasparu 

Maku, ieeja no 22:00-23:00 Ls 1,50, pēc 23:00 -

Ls 2,00 

 14.09.Rugāju tautas namā pirmsskolas bērnu 

deju kolektīva "Ķipari" 5 gadu jubilejas 

koncerts, aicināti arī bijušie dejotāji. 

Kultūras pasākumi 

 

 

Rugāju novada vidusskolas mazās skolas virtuves 

saimnieces saka: 

 Mīļu paldies visiem vecākiem, kas jau ir sarūpējuši 

dārzeņus! 

 Īpašs paldies Verai Akmentiņai par nesavtīgo 

palīdzību! 

 Milzīga pateicība  

Dāvim Cepurniekam  

par iespēju bagāto ābolu 

 ražu pārvērst gardā sulā! 

 

 

https://twitter.com/Rugaju_novads

