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Sestdien, 18. janvārī Latvijas gal-
vaspilsētā notika Rīgas kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas ilgi gaidītais 
atklāšanas notikums, akcija „Gaismas 
ceļš - Grāmatu draugu ķēde”. 2014. 
gadā Rīga kļūst par kultūras epicentru 
Eiropā, tāpēc šajā gadā notiks vairāki 
simti īpašu pasākumu. Atklājot Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas gadu 
Rīgā, akcijas dalībnieki simboliski 
sadevās rokās par kultūras vērtībām, 
to saglabāšanu un tālāknešanu. Kopī-
ga grāmatu draugu ķēde apliecināja 
vērtību sistēmu Rīgā un Latvijā, no 
rokas rokā nododot grāmatas no vecās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz 
Gaismas pili.

Akcijā „Gaismas ceļš - Grāmatu drau-
gu ķēde” pirmo reizi apmeklētājiem 
durvis vēra jaunā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) ēka. Pasākums iz-

vērtās vērienīgs, tomēr, pastiprināti 
ievērojot visus drošības pasākumus, jo 
jaunā LNB ēka ir pabeigta, bet vēl nav 
nodota ekspluatācijā.

„Gaismas ceļš - Grāmatu draugu 
ķēde” pasākuma laikā cilvēki no rokas 
rokā nodeva grāmatas no Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas (LNB) vecās ēkas 

uz jauno Nacionālo 
bibliotēku – Gaismas 
pili. Lai gan akcijai 
pieteikušies bija aptu-
veni  15 tūkstoši dalīb-
nieku, reālais pasāku-
ma dalībnieku skaits 
bija daudz lielāks. 
Pasākuma vērotāji un 
citi klātesošie arī lab-
prāt devās palīgos, līdz 
ar to, draugu ķēde kļu-
va arvien garāka un 
dalībnieku pulks tapa 
arvien kuplāks. Sagai-

dot grāmatas pie Gaismas pils, ikviens 
pie bibliotēkas novietotajā ekrānā 
varēja vērot grāmatu pārceļošanu. 

Grāmatu nodošana sākās ar to, ka 
LNB vecākā bibliogrāfe Dace Pamata 
padeva pirmo grāmatu. Pirmā grāma-
ta, kas nonāca Gaismas pilī, bija 1825. 
gadā latviešu valodā Pēterburgā izdotā 
Lambsdorfu dzimtas Bībele. Savukārt 
pēdējā akcijas ietvaros ievestā grāmata 
bija par suitiem ar nosaukumu 
„Balandnieki”. Kopumā akcijas 
laikā tika pārvietotas apmēram 
8–10 tūkstoši grāmatu. Līdz au-
gustam tiks pārvests viss bibli-
otēkas grāmatu krājums, kas ir 
ap 4 000 000 grāmatu. 

„Gadu desmitiem bibliotekāri 
visā pasaulē grāmatas pārvieto 
tieši šādā veidā – viens otram 
no rokas rokā visu savu darba 

mūžu,” pauž Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas direktors Andris Vilks. Tieši 
šādā veidā bibliotēkas krājumi ir tikuši 
pārvietoti arī iepriekšējās reizēs, kad 
notikusi pārcelšanās uz citām telpām.

Arī Rugāju novada bibliotēkas 
vadītāja Anita Magina, Lazdukalna 
bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnē-
ja un Tikaiņu bibliotēkas vadītāja 
Inese Kočāne piedalījās šajā akcijā, 
simboliski ienesot grāmatas jauna-
jās telpās. Vēlējāmies noskaidrot, kā 
bibliotekārēm veicās šajā pasākumā 
un kādas sajūtas radās piedaloties tik 
vērienīgā akcijā.

Madara Balode,
Foto: Anita Magina, Inese Kočāne

Turpinājums 13. lpp. 

Grāmatu draugu ķēdē - arī Rugāju bibliotekāres
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Sveicināti Jaunajā 
gadā!

Straujiem soļiem 
iesācies Jaunais gads 
- tik ļoti gaidījām 
ziemu, un nu tā ir 
atnākusi, kad sals 
kniebj pamatīgi de-
gungalos!

Tik daudz kas ir 
noticis aizvadītā 
mēneša laikā!

Valstiskā līmenī 
šobrīd arī notiek ļoti 
nozīmīgi pasākumi, 

kas skars mūs ikvienu turpmākos 6 gadus, jo nodots Ei-
ropas Komisijā Partnerības līgums  jeb plāns, apstiprināša-
nai - tas ietver nākamo gadu ES struktūrfondus, ko ap-
gūsim, kā dzīvosim tuvāko gadu laikā. Izveidots un darbu 
uzsācis  Ministru kabineta sastāvs ar L. Straujumas kundzi 
priekšgalā. Vēlēsim viņiem veiksmi, cerēsim, ka jaunie min-
istri neizcelsies ar kādiem nepārdomātiem lēmumiem, kas 
var skart mūs ikvienu.

Aizvadītās janvāra mēneša nedēļas mums pagāja plāno-
jot, rēķinot, domājot. Esam apstiprinājuši šā gada budže-
tu, ko varētu saukt par ļoti taupīgu un pieticīgu. Arī šogad 
turpināsim  Jūs, novada iedzīvotāji,  nodrošināt ar  visiem 
nepieciešamajiem pakalpojumus, kā to esam darījuši līdz 
šim. Svarīgāko darbu sarakstā šim gadam ir Rugāju novada 
vidusskolas ēkas fasādes siltināšana, telpu apgaismojuma 
nomaiņa, koridoru kosmētiskais remonts, skolas ventilācijas 
sistēmas sakārtošana, sākumskolas ēkā arī tiks nomainīts 
iekštelpu  apgaismojums. Rugāju parka estrādē plānoti dar-
bi, lai rekonstruētu skatuvi, atjaunotu grīdu, lai varētu šo-
vasar svinēt novada svētkus un Rugāju novada  vidusskolas 
110 gadu jubileju. RN vidusskola un Eglaines  pamatskola 

ir sākuši gatavoties akreditācijai, kas notiks šajā pavasarī. 
Rugāju centrālās bibliotēkas  ēkai jānomaina apkures sis-
tēma, administrācijas darbiniekiem nepieciešams atjaunot 
datortehniku ar nepieciešamo programmatūru, lai netraucē-
tu darbam morāli novecojusī datortehnika.

Šogad esam plānojuši pastiprināti pievērsties pašvaldības 
īpašumu, tajā  skaitā arī lietotāju īpašumu, sakārtošanā, 
tāpēc aicinu, Jūs, iedzīvotājus, kuriem ir vēl nesakārto-
ti īpašumi - būves, lietojuma zemes - esiet aktīvi un laipni  
gaidīti pie speciālistiem, lai kopīgi risinātu  šos jautājumus.

Šobrīd turpinās iekšdarbi Rugāju aprūpes centra jaunajā 
būvē - ir savilkta elektroinstalācija, uzlikts  apkures katls, 
istabiņas ieguvušas aprises. Tuvāko nedēļu laikā tiks pieslēg-
ta apkure un sāksies iekšējo sienu apdares darbi.

Daudziem noteikti ir vēlme uzzināt, kad Rugājos atkal būs 
naudas izmaksas bankomāts. Lai gan pēc tikšanās Rīgā op-
timisma ir maz, labā ziņa vienīgi varētu būt tā, ka šā gada 
laikā varbūt jau tiks varbūt uzstādīt POS termināli Rugāju 
novada domes un Lazdukalna pārvaldes telpās, lai varētu 
veikt norēķinus ar kartēm. Turpināsies saruna ar vietējiem 
uzņēmējiem - veikalu īpašniekiem -  par iespējām, skaidru 
naudu līdz  100 EUR  izņemt veikalos, izdarot pirkumus. 
Sarunas brīdī Rīgā, kopā ar pašvaldību vadību, bija klāt 
banku pārstāvji - mēģinājām vēlreiz pārliecināt, ka arī 
skaidra nauda ir nepieciešama  laukos ikvienam, lai veiktu 
norēķinus gadījumos, kad nav iespējams  norēķinu veikt ar 
karti. Kāda būs banku attieksme pret saviem klientiem, vai 
mūs būs sadzirdējuši, to rādīs laiks. Tuvākajā laikā  vēl no-
tiks sīka situācijas analīze tieši uz bankomāta uzturēšanas 
izmaksām, uz klientu skaitu, kas izmanto bankas automātu 

Ir iesācies Zirga gads, ko pēc prognozēm gaidījām, kā ļoti 
darbīgu un rosīgu gadu un tāds tas arī ir. Lai Jums katram 
netrūkst rokām darāma darba, ideju, ticības saviem

spēkiem, uz tikšanos Sveču mēnesī!

Sandra Kapteine

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta 1. daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldības teritorijas attīstību plāno, 
izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģ-
iju. Ar Rugāju novada domes 2013. gada 21. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 8 §) tika uzsākta Rugāju novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrāde. Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 
27. februāra lēmumu Nr. 17 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Rugāju novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam un nepiemērošanu Rugāju novada attīstības programmai 2013. - 2019. ga-
dam” tika izstrādāts Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Vides pārskats. Ievērojot teritorijas 
attīstības plānošanas principus un Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumus Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā”, tika organizēta plānošanas dokumentu publiskā apspriešana. Tika izstrādāta ilg-
stpējīgas attīstības stratēģijas un Vides pārskata gala redakcija, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspri-
ešanas rezultātus. 

Turpinājums 3.lpp

Domes ziņas
Apstiprināta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030.gadam un Vides pārskats

Priekšsēdētājas sleja
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Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, 
GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu

Deputāti nolēma piešķirt trūcīgas ģimenes statusu no:
01.12.2013. līdz 28.02.2014. – 3 ģimenēm; 01.01.2014. līdz 
31.03.2014. – 25 ģimenēm; 01.01.2014. līdz 30.06.2014. – 5 ģi-
menēm.
Tika nolemts piešķirt trūcīgas personas statusu no: 01.12.2013. 
līdz 28.02.2014. – 1 personai; 01.12.2013. līdz 31.05.2014. – 1 
personai; 01.01.2014. līdz 31.03.2014. – 1 personai; 01.01.2014. 
līdz 30.06.2014. – 1 personai.
Tika nolemts piešķirt maznodrošinātas ģimenes(personas) sta-
tusu no: 1. 01.01.2014. līdz 31.03.2014. - 3 ģimenēm; 01.01.2014. 
līdz 30.06.2014. – 1 personai.
Deputāti nolēma piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai 
2 personām EUR 165,00 apmērā.
5.Piešķirt GMI pabalstu 3 ģimenēm 601,23 EUR apmērā mēnesī 
kopā.
6.Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu 2 personām EUR 290,00 
apmērā.
7.Piešķirt apbedīšanas pabalstu 3 personām EUR 225,00 apmērā.
8.Piešķirt dzīvokļa (malkas) pabalstu 5 personām EUR 200,00
9.Segt ēdināšanas izdevumus 4 profesionālo skolu audzēkņiem 
(EUR 1,42 dienā) no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada 31.maija
10.Piešķirt pabalstu veicot sabiedriski derīgo darbu 2 personām 
EUR 96,00.
11.Piešķirt asistenta pakalpojumu 1 personai no 01.01.2014. līdz 
31.12.2014.

Par pašvaldības zemes nomu 
Deputāti nolēma slēgt nomas līgumu ar Jāni Kindzuli līdz 2014.
gada 17. februārim par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0225 – 11.4 ha platībā 
iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Tika nolemts noteikt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Kur-
mene” zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0421: 
pludmalei, platība 8.3 ha - sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas (NĪLM 0503); ūdenskrātuvei, platība 13.3 ha – fi-
zisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas (NĪLM 0302); parka teritorijai, platība 1.0 ha - dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objek-
tu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitā-
ma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 
0501); apbūvētajai teritorijai, platība 6.0 ha–izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve (NĪLM 0901).
Par nekustamā īpašuma  sadalīšanu 

Deputāti nolēma no nekustamā īpašuma „Gundega”, kadastra 
Nr. 3874 012 0291 – 35.2 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0291 – 20.3 ha platībā; at-
dalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0291 
piešķirt nosaukumu „Gundega1”un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Deputāti nolēma piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas labiekār-
tošanas darbiem Upatnieku kapsētā EUR 71,14 (septiņdesmit 
viens euro un 14 centi) apmērā.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 
Deputāti sēdē nolēma atbalstīt biedrības „Mēs pasaulē” sagata-
voto projektu „Resursu centra „Skreine” darbības pilnveidoša-
nai Rugāju novadā” iesniegšanai Sabiedrības Integrācijas fondā, 
izsludinātā projektu konkursa Eiropas Ekonomikas zonas fi-
nanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas 
„NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju pro-
jektu programma”. Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansēju-
mu no projekta kopējām izmaksām – EUR 1900,00.

Par grozījumiem amata vienību un amatalgu sarakstā 
Tika nolemts veikt grozījumus Rugāju novada domes Kultūras 
nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā: 
-izveidot amata vienību kultūras pasākumu organizators (Rugā-
ju pagastā), profesijas kods 3435 20, 1 likmi, nosakot mēnešalgu 
EUR 424.00 ( četri simti divdesmit četri euro, 00 centi);
-izveidot amata vienību interešu pulciņa vadītājs (muzikālā mini 
studija), profesijas kods 3435 28, 0,15 likmes, nosakot mēnešalgu 
EUR 48,00 (četrdesmit astoņi euro, 00 centi);
-Veikt grozījumus Rugāju novada vidusskolas amata vienību un 
amatalgu sarakstā: no 01.02.2014. palielināt remontstrādnieka, 
profesijas kods 9313 02, amata likmi no 0,5 uz 1 amata likmi, 
nosakot mēnešalgu EUR 341.00 (trīsi simti četrdesmit viens 
euro, 00 centi);
-Veikt grozījumus sociālās aprūpes centra „Rugāji” amata vienī-
bu un amatalgu sarakstā: no 01.04.2014. izveidot amata vienību 
strādnieks, profesijas kods 9211 01, 1 likmi, nosakot mēnešalgu 
EUR 320.00 (trīs simti divdesmit euro, 00 centi);

Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi

Rugāju novada domes 2013. gada 21. novembra sēdē (Protokols Nr. 14, 15.§) tika pieņemta Rugāju novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Vides pārskata gala redakcija. Plānošanas dokumenti tika nodoti atzinu 
saņemšanai Latgales plānošanas reģionam  un Vides pārraudzības valsts birojam. 

Rugāju novada domē 2013. gada 10. decembrī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums Nr. 38 „Par Rugā-
ju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Vides pārsktu”, kurā sniegts Vides pārskata raksturojums, 
analīze un rekomendācijas sekmīgai plānošanas dokumenta īstenošanai. 

2013. gada 17. decembrī saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jai. Latgales plānošanas reģions norāda, ka stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar spēkā esošo likumu un normatīvo aktu 
prasībām un sniedz pozitīvu atzinumu. 

Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra (Protokols Nr.16, 23.§) sēdē tika apstiprināta Rugāju novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Vides pārskats. 

Ar plānošanas dokumentiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv sadaļā Attīstības 
plānošana. 

Teritorijas plānotāja L.Kļaviņa

Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014.gada 16. janvāra sēdes lēmumi
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Apstiprināts 2014. gada budžets
2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze
Kā galvenais ienākumu avots pašvaldības budžetā ir ieņēmumi 

no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  560 184 euro un pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda  dotācija-  667 989 euro. 

Nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā saimnieciskā gada ieņē-
mumi par zemi, ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem sastāda 118 
163 euro.

Savukārt valsts mērķdotācijas pašvaldības funkciju veikšanai 
plānotas 312 940 euro apmērā, kas ietver atalgojumu pedagogi-
em, sporta centra treneriem, pašdarbības kolektīvu vadītājiem, 
finansējumu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai. 

Valsts budžeta maksājumi paredzēti pagaidu algotajiem sabie-
driskajiem darbiem, kā arī Skujetnieku FVP un Zobārstniecības 
kabineta darbības nodrošināšanai.

Ieņēmumos plānots saņemt 110 528 euro par pašvaldības un 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (telpu un zemes noma, ko-
munālajiem pakalpojumiem, maksa par personu uzturēšanos 
sociālās aprūpes centrā u.c.).

Plānoto 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)
Kopā 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 1 928 201 euro 
apjomā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 41 234 
euro.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, izvērtē-

jot katras pašvaldības institūcijas (iestādes, struktūrvienības un 
nodaļas) budžeta pieprasījumu, kā arī ņemot vērā 2014.gada 
prognozētos ieņēmumus. Pašvaldība nodrošina finansējumu 
ne tikai obligāto pašvaldības funkciju izpildei, bet arī daudzām 
brīvprātīgām iniciatīvām, kas vērstas uz pakalpojumu no-
drošināšanu novada iedzīvotājiem. Kā 2014.gada pamatbudžeta 
prioritārās jomas ir izglītība, sociālā aprūpe un sociālā palīdzība 
un teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.

2014.gadā  aizdevumu pamatsummu atmaksa jāveic 82 695 
euro apmērā. 

2014.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti  1 879 438 euro ap-
jomā. 

Plānoto 2014.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)
Vislielākais izdevumu īpatsvars sastāda izglītībai – 46,8 %. At-

tiecīgi pārējie izdevumi sastāda:  vispārējiem valdības dienes-
ti  - 12,3 %, sabiedriskā kārtība un drošība   0,8 %, ekonomiskā 
darbība  3,9  %, vides aizsardzība – 1 %, teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošana  - 11,2 %, veselība  - 1%, atpūta, kultūra un re-
liģija – 10,7 %, sociālā aizsardzība – 12,3%. 

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 230 

531 euro apmērā, kur ir ietverti izdevumi administrācijai un 

Lazdukalna pagasta pārvaldei, biedru naudu maksām Latvijas 
Pašvaldību savienībai, Balvu rajona partnerībai, Eiroreģionam 
„Pleskava, Livonija”, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, aizde-
vumu procentu nomaksai, kā arī izdevumiem neparedzētiem 
gadījumiem. 

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēti 14 691 

euro apmērā. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju veikšanu, 
tiek nodrošināts finansējums pašvaldības policijai – 5412 euro, 
dzimtsarakstu nodaļai – 9 279 euro.   

Ekonomiskā darbība
Izdevumi ekonomiskajai darbībai sastāda 73 829 euro. Pagaidu 

algotajos sabiedriskajos darbos plānots nodarbināt 23 bezdarb-
niekus mēnesī un izdevumiem plānotie līdzekļi – 41 291 euro. 

Pašvaldības funkciju veikšanai būvniecības jomā,  būvvaldei 
plānoti izdevumi – 7 608 euro, Lauku un uzņēmējdarbības at-
balsta centram –16 250 euro, lauksaimniecības nozaru atbal-
sta pasākumiem  – 1 850 euro. Pārējie ar ekonomisko darbību 
saistītie pasākumi (informatīvā pašvaldības izdevuma „Kur-
menīte” izdošana un izplatīšana, Latgales TV pakalpojumi) – 6 
830 euro. 

Vides aizsardzība
Vides aizsardzības izdevumi, t.i. atkritumu apsaimniekošanai 

sastāda 4 269 euro un notekūdeņu apsaimniekošanai – 15 000 
euro. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Komunālajai saimniecības uzturēšanas izdevumi 159 080 euro 

un ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai -  7 115 euro. 
Plānošanas nodaļas izdevumi plānoti -  44 334 euro, ievērojamu 
daļu līdzekļu atvēlot nekustamo īpašumu sakārtošanai un ierak-
stīšanai zemesgrāmatā.

Veselība
Izdevumi veselības aprūpei sastāda 18 451 euro. Pašvaldī-

ba nodrošina Lazdukalna feldšeru-veselības punkta izdevumu 
segšanu – 6 810 euro. Skujetnieku feldšeru -  veselības  punkta 
izdevumi plānoti 7 372 euro, zobārstniecības kabineta darbības 
nodrošināšanu – 4 269 euro, kuriem pamatā finansējumu no-
drošina Veselības norēķinu centrs.

Atpūta, kultūra un reliģija
Dažāda vecuma iedzīvotājiem tiek nodrošinātas daudzveidīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, novirzot šim mērķim 188 594 
euro.  

Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, pašvaldī-
ba uztur 4 bibliotēkas un nodrošina finansējumu– Rugāju 
bibliotēkai – 31 853 euro, Tikaiņu bibliotēkai – 14 836 euro, 
Lazdukalna bibliotēkai – 11710 euro un Skujetnieku bibli-
otēkai-10 299 euro.                                                                                                                             

Turpinājums 5. lpp
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Jaunieši var darboties jauniešu iniciatīvu-interešu centros 

Rugājos un Skujetniekos, paredzētais finansējumu 28 700 euro. 
Muzeja izdevumi plānoti 7 186 euro apmērā.  

Finansējums novada kultūras iestādēm un pasākumiem plānots 
77 887 euro apjomā, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pasāku-
mu piedāvājumu un iespējas iesaistīties dažādos pašdarbības 
kolektīvos. 2014.gadā tiek izveidots jauns pulciņš Rugāju tautas 
namā  - muzikālā mini studija.

Sporta pasākumiem paredzēts finansējums 6123 euro, lai no-
drošinātu sporta koordinatoru atalgojumu un sporta aktivitāšu  
un sacensību organizēšanu novadā. 

12 000 euro apmērā paredzēts finansējums projektu līdzfi-
nansēšanai, ko realizē pašvaldība, gan arī novadā darbojošās sa-
biedriskās organizācijas.  

Izglītība
Vislielākais pamatbudžeta izdevumu īpatsvars sastāda izglītī-

bai, t.i. 879 813 euro. Eglaines pamatskolai – 240 365 euro, Rugā-
ju novada vidusskolai 432 492 euro. Rugāju sporta centram - 
izdevumi plānoti  69 692 euro apmērā. Eglaines pamatskolai un 
Rugāju novada vidusskolai ir paredzēti pašvaldības līdzekļi telpu 
remontam. Pašvaldība nodrošina finansējumu mācību līdzekļu 
un aprīkojuma nodrošināšanai.

2014.gadā tiks realizēts projekts „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada viduss-
kolas ēkās”, veicot bēniņu un fasādes siltināšanu un apgaismoju-
ma nomaiņu, kopējās projekta izmaksas 180 278 euro.

Tāpat ievērojama summa tiek atvēlēta skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai un transporta izdevumu kompensācijai skolēni-
em - 46 982 euro, jo tiek nodrošināta skolēnu nokļūšana no 
dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ,  sporta centra komandu un 
sportistu nokļūšanai uz sacensībām un skolēnu dalībai ārpuss-
kolas aktivitātēs. Šogad paredzēts arī pašvaldības finansējums 

skolēnu mācību ekskursijām.
Savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām plānoti izde-

vumi – 55 000 euro. Līdzekļi paredzēti skolēnu apbalvošanai par 
sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās 4 
200 euro.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi sastāda 231 731 euro, no kuri-

em ievērojamu daļu   sastāda sociālie pabalsti – 77 000 euro. 
Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošinās ne tikai obligātos pabalstus 
– garantētā minimālā ienākuma pabalstus un dzīvokļa pabals-
tus, bet arī citus pabalstus: brīvpusdienas pirmsskolas audzēkņi-
em un skolēniem, pabalstus veselības uzlabošanai, pabalstus 
represētajām personām u.c. pabalstus.

Sociālās aprūpes centra izdevumi sastāda 102 963 euro, So-
ciālā dienesta – 30 561 euro. Budžetā ieplānots finansiāls atbalsts 
Invalīdu biedrībai un Neredzīgo biedrībai– 285 euro. Bāriņtie-
sai plānotie izdevumi 17 996 euro. Arī 2012.gadā iedzīvotāji-
em ir iespēja izmanot veļas mazgātuves pakalpojumus, mazn-
odrošinātajām personām pakalpojuma maksu daļēji sedz 
pašvaldība. 

2014.gadā noslēgsies sociālās aprūpes centra ēkas būvniecības 
2.kārta, rezultātā iegūstot labiekārtotas istabiņas un sanitāros 
mezglus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem.

Speciālais budžets 2014.gadam
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 122 037 euro apmērā, t.sk. 

dabas resursu nodoklis – 4 100 euro un mērķdotācijas pašvaldī-
bu autoceļu (ielu) fondiem 117 937 euro.  Izdevumi plānoti 132 
843 euro, t.sk. vides aizsardzībai –8 524 euro, pašvaldības auto-
ceļu un ielu uzturēšanai 124 319 euro.

(Saistošos noteikumus „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.
gada budžetu” skatīt Rugāju novada domes mājas lapā internetā: 
www.rugaji.lv )

Par skolēnu autobusiem
Pēdējā laikā arvien biežāk  tiek uzdoti jautājumi par skolēnu autobusiem, kas drīkst braukt un vai ar skolēnu autobusu drīkst pār-

vadāt arī, piemēram, skolotājus, vecākus, kuri pavada bērnus, pensionārus, citas  personas?
Rugāju novada dome autobusus iegādājās projekta ietvaros, kur līdzfinansējumu 90% nodrošināja Latvijas - Šveices programma. Kā 

visiem projektiem, arī šajā gadījumā  finansētājam ir savi noteikumi. Saskaņā ar līgumu Rugāju novada dome ir apņēmusies autobusu 
lietot skolēnu pārvadāšanai.  Lietot autobusu skolēnu pārvadāšanai nozīmē lieto autobusu šādiem mērķiem:

1)    skolēnu nogādāšana uz/no skolas (mācību iestādes);
2)    skolēnu nogādāšana uz/no ar mācību procesu saistītiem pasākumiem (mācību olimpiādes u.tml., sporta sacensības u.tml.);
3)    skolēnu nogādāšana uz/no skolēnu pašdarbības kolektīvu koncertiem, skatēm, mēģinājumiem u.tml.;
4)   skolēnu no nogādāšana uz/no skolēnu dziesmu un deju svētkiem (arī gadījumos, ja skolas pašdarbības kolektīvi piedalās 

vispārējos dziesmu un deju svētkos).
Izņēmuma gadījumos atļauts pārvadāt citus iedzīvotājus, ja tas saistīts ar pašvaldības funkciju izpildi, piemēram, māksliniecisko 

pašdarbības kolektīvu nokļūšanai uz skatēm un koncertiem.
 Aģentūrai kā projekta uzraugošajai iestādei ir svarīgi, ka autobuss nodrošina skolēnu pārvadājumus uz izglītības iestādēm un, kā 

arī, lai ar šiem autobusiem netiek veikti komercpārvadājumi.
Savukārt ir arī vēl viena uzraugošā institūcija – Autotransporta direkcija, kura skatās, vai tiek ievērots skolēnu autobusu izman-

tošanas primārais mērķis – skolēnu pārvadājumu  veikšana. Citas iedzīvotāju kategorijas drīkst pārvadāt pie nosacījuma, ja autobusā, 
papildus ikdienā pārvadājamajiem skolēniem, paliek brīva sēdvieta, kā arī sabiedriskais transports šajā posmā nav pieejams vispār 
vai apmēram stundu pirms un stundu pēc skolēnu autobusa maršruta. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto sabiedriskais transports, skolēnu 
autobusi domāti skolēnu pārvadāšanai.

Ņemot vērā, ka skolēnu autobusi, īpaši „mazais autobuss”, kas veic pārvadājumus Rugāju pagastā ir pārpildīts, pieaugušie nedrīkstu 
braukt, izņemot gadījumus, kad mazos bērnus pavada vecāki  uz pirmsskolas grupiņu. Taču arī šajā gadījumā ir jāgriežas domē un 
jāraksta iesniegums. Katra autobusa vadītājam ir izsniegts skolēnu un personu saraksts, kas drīkst atrasties autobusā. Ja atrodas citas 
personas autobusā, kuras nav minētas sarakstā, autobusa vadītājam var uzlikt soda naudu.

Nedaudz atšķirīga situācija ir ar „lielo” skolēnu autobusu, jo tur vēl ir stāvvietas un nav tik pārpildīts, tāpēc šobrīd tiek atļauts braukt 
iedzīvotājiem. Februāra domes sēdē tiks skatīti skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi. Tiks skatīti arī iekšējās kārtības noteiku-
mi, jo daudziem skolēniem ir neatbilstoša uzvedība, ka traucē gan autobusa vadītāja darbu, gan pārējos braucējus autobusā. Februāra 
„Kurmenītē” tiks sniegta informācija par skolēnu autobusu izmantošanu.  

Cienīsim autobusu vadītājus, jo viņi dara savu darbu, un, lai nerastos viņiem problēmas ar kontrolējošām institūcijām! 
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa 
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„Skolas auglis” ir atzīstama Eiropas Savienības iniciatīva, kas paredz nodrošināt vispārizglītojošo skolu 1.-9.klašu 
skolēnus ar augļiem, jo saskaņā ar pētījumu rezultātiem ikdienā bērni tos ēd par maz. Ja 2010./2011.mācību gadā pro-
grammā „Skolas auglis” piedalījās 63% izglītības iestāžu no kopējā valstī esošo izglītības iestāžu skaita, tad nākamajā 
mācību gadā kopējais apjoms sasniedza 84%, savukārt 2012./2013.mācību gadā – jau 
91%. 

Arī mūsu novada abas vispārizglītojošās skolas jau ceturto mācību gadu piedalās šajā 
atbalsta programmā, kuras mērķis ir veicināt pareizas ēšanas un uztura paradumu veido-
šanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi. 

Mūsu skolas bija izvēlējušās tepat tuvumā audzētos ābolus, kurus skolēni šajā mācību 
gadā saņēma no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 24. janvārim trīs reizes nedēļā 
ārpus skolas ēdienreizēm. Skolās tika arī rīkoti pasākumi un aktivitātes, kas vērstas uz 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

Piegādātājiem – zemnieku saimniecības „Upmala” īpašniekiem Veltai un Jāzepam Zožiem – liels paldies par gardajiem 
āboliem!

Novēlam, lai Jaunajā gadā visi saimnieku grozi pilni ne tikai ar bagātīgu augļu ražu, bet arī labu veselību, darba 
sparu un izturību!

Projekta īstenotājas – Rugāju novada pašvaldības - vārdā
Biruta Berkolde, Izglītības pārvaldes vadītāja

Atbalstām pareizu ēšanu un veselīgu uzturu!

Novada 2013.gada statistika
Rugāju novadā 2013.gadā

reģistrēti 12 bērni (4 meitenes un 8 zēni)

Miruši:
34 cilvēki novadā
(15 vīrieši un 19 sievietes)
pēc tautības - 29 latvieši, 4 krievi, 1  baltkrievs
Lazdukalna pagastā - 13
Rugāju pagastā - 21

Līdz 10 
g.v.

no 11-20 no 21-30 no 31-40 no 41-50 no 51-60 no 61-70 no 71-80 no 81-90 no 91-100 pēc 
100

Vīrieši 1 2 1 4 2 2 2 1
Sievietes 1 5 11 2

No tiem:
Laulībā dzimuši: 5
atzīta paternitāte: 7
reģistrēti bez ziņām par tēvu: 0
3 mātēm jaundzimušais ir 1. bērns, 4 - otrais, 1 mātei - 
trešais, 3- ceturtais, 1-septītais.
Abi vecāki latvieši - 10 bērniem.
Pārējiem vecāki dažādu tautību.
diviem bērniem iedoti divi vārdi.

Laulības:
Noslēgtas 5 laulības.
Abiem 1.laulība - 2 pāriem
Pirmā un otrā laulība - 1 pārim
Pirmā un trešā laulība - 1 pārim
abiem otrā laulība - 1 pārim
abi latvieši: 4 pāri
dažādas tautības: 1 pāris
Vecumu starpība:
7 gadi - 3 pāriem
3 gadi 2 pāriem
1 laulībā sieva vecāka par vīru.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Liene Pipure
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Aktualitātes lauksaimniekiem
Tiek ieviests minimālais nodoklis

Likumā tiek ieviests minimālais nodoklis neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nestrādā ar apgrozījumu 
un apliekamo ienākumu. Nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu 
laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli 
apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā 
ienākuma nepārsniedz 50 eiro. Minimālais nodokļa maksājums neattiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā 
veikuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniek-
iem un par sevi kā pašnodarbinātu personu. Tāpat minimālais nodoklis nebūs jāmaksā par pirmo taksācijas gadu, kurā 
veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā 
darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Informējam, ka ir ieviestas Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības - tās nepieciešamas visiem, kas
veic darbības ar otrās reģistrācijas klases AAL, piemēram, gatavo augu aizsardzības līdzekļu maisījumus, atšķaida tos 
vai izsmidzina uz lauka. Lai saņemtu šo apliecību, nepieciešams apgūt sešu stundu apmācību programmu un nokārtot 
VAAD sagatavoto eksāmenu. Ja operatoram ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācību pro-
grammas apguve nav obligāta. Šajā gadījumā persona iesniedz iesniegumu jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā
struktūrvienībā vai VAAD administrācijā (Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38) un kārto eksāmenu bez apmācību kursa 
noklausīšanās. Operatora apliecība ir derīga 10 gadu, tā maksā 9,96 EUR.

Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu lietošanā

Informāciju sagatavoja: Velta Leone, 
izmantota informācija no LLKC informatīvā izdevuma

“Lauku Lapa“Nr. 1 (106)

Bāriņtiesa informē
Iedzīvotāju ievērībai

Rugāju novada Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izvei-
dota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas dar-
bības teritorija ir Rugāju novada administratīvā teritorija. 
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās 
personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Rugāju 
novada Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētāja Vija Al-
eksejeva, par bāriņtiesas locekļiem Rugāju novada dome 
ir ievēlējusi Mārīti Orniņu, Anitu Stalidzāni un Daigu 
Morozu.

Bāriņtiesas tiesības:
1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldī-

bu iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, 
kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās 
personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtie-
sas kompetencē esošos jautājumus;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm 
ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu 
atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma in-
ventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna 
vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumi-
em un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis 
nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai 
aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pam-
atotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

3) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu 
ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopci-
jas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

4) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām 
paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas 

personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
5) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus 

bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot 
pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu 
un pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

6) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu 
bez citu personu klātbūtnes;

7) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko 
izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultāti-
em;

8) pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves 
apstākļus. 

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā apliecina darījumus, 
ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu 
dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām 
personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdz-
ināms notariālajam apliecinājumam. 

Par Bāriņtiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
ir jāmaksā valsts nodeva, kas tiek ieskaitīta pašvaldības 
budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 

euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

Turpinājums 8. lpp.
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Aktuāli iedzīvotājiem

Turpinājums no 7. lpp
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sas-

tādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par 

katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 

0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 

— 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 

— 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro 

(par katru lappusi).
Ņemot vērā Bāriņtiesas darba sarežģītību, lūgums ap-

meklējumus pieteikt savlaicīgi, zvanot pa tel. 26667258.
ATCERIES, ka NEVIENS nedrīkst tevi un tu nedrīksti 

citus pazemot, apsaukāt, kliegt un likt justies nevērtīgam, 
sist, pērt, purināt, draudēt un atstāt bez palīdzības.

VECĀKU PIENĀKUMI PRET BĒRNU
Atbilstoši Civillikuma noteikumiem vecāku pienākums ir 

rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa 
personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, 
ievērojot spējas un tieksmes. 

Vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). 
Viņu pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu 
aizsargātās intereses. 

Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību 
ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī ci-
etsirdīgu izturēšanos pret viņu vecāki saucami pie likumā 
noteiktās atbildības. 

Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt 
ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās 
pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu 
kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu 
vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 
gadiem, klātbūtnes. 

Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku uzticēti mūsu 
mīlestibai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu 
pašu vien zināmiem un nesatricināmiem likumiem. Tāpēc 
saudzēsim un cienīsim viens otru!

Rugāju novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vija Aleksejeva

Par pierobežas iedzīvotāju savstarpējiem braucieniem

Saskaņā ar 2013.gada 6.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, arī Rugāju 
novada iedzīvotāji var saņemt bezmaksas atļaujas ieceļot un uzturēties Krievijas Federācijas pierobežas teritorijā līdz 90 
dienām 180 dienu laikā.

Saskaņā ar vienošanos, atļauju izsniedz personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo Latvijas un Krievijas pierobežu teri-
torijās ne mazāk kā 3 gadus, kā arī viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas viņas apgādībā/
aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika.

Pamatojums atļauju saņemšanai ir tad, ja šīm personām Krievijas Federācijas pierobežas teritorijā ir nekustamais 
īpašums, dzīvo radinieki, atrodas radinieku apbedījumi vai nepieciešamas šķērsot robežu, lai saņemtu medicīnisko 
palīdzību, piedalītos kultūras, izglītības, sporta vai reliģiskos pasākumos, uzturētu kontaktus saimnieciskajā jomā (bez 
tiesībām strādāt algotu darbu).

Pierobežas teritorijas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas 
Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstar-
pējo braucienu vienkāršošanu”.

Lai iekļautu personu pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā atļaujas saņemšanai, lūgums līdz 2014.gada 28.martam 
griezties Rugāju novada domē pie sekretāres un iesniegt iesniegumu, kā arī aizpildīt anketu, kurā norādīta precīza in-
formācija par brauciena mērķi, uzturēšanās vietu Krievijas Federācijā u.c.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai Tutiņai, tālr. 27800548.
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Dosim, dzīvosim - Latviešu kultūras un izglītības atbalstam!

Latviešu Fonds darbojas ar 
mērķi veicināt latviešu kultūras, 
mākslas un izglītības attīstību, 
atbalstot projektus šajās jomās. 
Projekti tiek finansēti no Latviešu 
Fonda ieguldījumu procentiem. 
Fonda neaizskaramo pamatka-

pitālu veido fonda dalības maksas, ziedojumi un testa-
mentārie novēlējumi.

Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra līdz 15. 
februārim.

Konkurss notiek divās kategorijās:
Mazie projekti - no LF pieprasītais finansējums 

nepārsniedz $2,000 un projekti tiek veikti 1 gada laikā no 
finansējuma piešķiršanas. Par Mazajiem projektiem aiz-
klātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome. Konkursa 
rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.

Lielie projekti - LF finansējums no $2,000 - $10,000 
un projekti tiek veikti 1-3 gadu laikā no finansējuma 
piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. 
Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos 
projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu 
Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija 
vidū.

Šī gada kopējais projektu finansējums ir $30, 000, no 
kuriem $10, 000 atvēlēti Mazajiem projektiem un $20, 000 
Lielajiem projektiem. 

Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no 
projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas.

Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, 

kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, no 1. janvāra 
līdz 15. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādī-
jumiem, un ir:

-Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
-Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības pro-

jekts;
-Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai 

vēsturi;
-Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
-Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas 

vēsturi vai kultūras dzīvi.

Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai?
-Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas 

pasākumu;
-Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl 

pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu 
Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar ie-
priekš saņemto finansējumu;

Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi 
rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;

Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas 
likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas 
organizācijām;

Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, 
kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas 
balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;

Pieteikumus finansēt projektus vai projekta daļas, kas jau 
ir paveiktas;

Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus.
Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji:
Projekta aktualitāte jeb laikmetīgums;
Projekta atbilstība Latviešu Fonda mērķiem;
Pieteikums pārliecina, ka tiks nodrošināta projekta kval-

itatīva īstenošana;
Budžeta precizitāte un pamatojums;
Projekta atsauksmju kvalitāte un atsauksmes devēja vie-

doklis;
Latviešu Fonda dalībnieku ieinteresētība projekta 

īstenošanā;
Projekta kvalitatīvā vērtība salīdzinot ar citiem iesniegti-

em pieteikumiem.
Padomes locekļi izvērtē visus projektus atbilstoši noteik-

tajiem vērtēšanas kritērijiem, un pavasara sēdē pirms bal-
sošanas projektus apspriež. Arī tad, ja pieteikums atbilst 
visiem kritērijiem, tas negarantē finansējumu, jo katru gadu 
atvēlētā summa nav pietiekoši liela, lai apmierinātu daudzo 
pieteikumu skaitu. Šajos gadījumos, vai arī ja vairāki pro-
jekti saņem vienādu balsu skaitu, padome vienojas par to, 
kuri no pieteikumiem izceļas visvairāk.

Cik ilgā laikā jāizlieto piešķirtais finansējums?
Mazie projekti ir jāveic un finansējums jāizmanto viena 

(1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc 
līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteikta-
jās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir 
tiesības finansējumu atsaukt.

Latviešu Fonda atbalsts jāpiemin projektu īstenojot. Kā to 
darīt?

Latviešu Fonda simbols Austras koks ir jāiekļauj projek-
tā un tā reklāmas materiālos, ja tādi ir, ar frāzi:”Projekts 
(nosaukums) izdots (veidots, veikts utt.) ar Latviešu Fon-
da atbalstu”. Simbola kopija dažādos lielumos pieejama LF 
mājas lapā sadaļas “Par mums” apakšnodaļā “Simbolika”.

Madara Balode
Rakstā izmantota informācija no 

http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss/
vispareja-informacija
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Aktivitātes 
Rugāju novada vidusskolā

Konkursa „Jaunais kultūras kanons” 2.kārtā – 
Rugāju novada vidusskolas komanda

Skatuves runas konkurss
Kā ierasts, ik gadu Rugājos notiek skolēnu skatuves run-

as konkurss, kurā jebkura vecuma skolēnam ir iespējams 
pierādīt savu prasmi un talantu, tāpēc 23. janvārī skolas 
aktu zālē pulcējās konkursa 
dalībnieki un viņu atbalstītāji. 
Šāda konkursa mērķis ir at-
tīstīt un pilnveidot bērnu un 
jauniešu skatuves runas un 
uzvedības kultūru, motivēt 
bērnus un jauniešus runāt 
literāri pareizā latviešu val-
odā. Konkursa dalībnieki tika 
iedalīti kategorijās: 1.-3. klase, 
4.-6. klase, 7.-9. klase, 10.- 12. 
klase.

Konkursu vērtēja žūrija, kas 
sastāvēja no: Maijas Laicānes - Kubulu tautas nama vadītā-
ja un režisore, Balvu tautas teātra aktrise, lieliskā dziedošās 
Laicānu ģimenes mamma; Andra Kaļiņina - Balvu tautas 
teātra aktieris, Latvijas Kultūras koledžas students, daud-
zu skatuves runas konkursu laureāts; Dagmāras Laicānes 
- dziedošās Laicānu ģimenes skanīgākās balss īpašniece; 
Lienes Pipures - Rugāju novada Dzimsarakstu nodaļas 
vadītāja; Madaras Balodes - Rugāju novada Sabiedrisko 
attiecību speciāliste, novada avīzes „Kurmenīte” redak-
tore. Pasākuma vadītāja Evija Konivale aicināja arī žūrijas 
pārstāvjus sniegt īsus skatuves runas paraugdemonstrē-
jumus, tādējādi ikvienu klātesošo iepazīstinot ar savām 
skatuves spējām.

Lai konkurss ritētu raitāk, dalībnieki katrs izvilka savu 

uzstāšanās kārtas numuru. 
Pasākumu skanīgāku padarīja Dagmāra Laicāne, kas 

sniedza muzikālus priekšnesumus.
Izskanot pēdējiem skolēnu priekšne-

sumiem žūrija devās apspriesties un 
pārrunāt katra dalībnieka individuā-
lo sniegumu. Rūpīgi izvērtējot rezu-
ltātus, žūrija dalībniekiem pasniedza 
pateicības par piedalīšanos konkursā, 
apbalvojumus par iegūto vietu un 
piemiņas veltes. Žūrijas vērtējumā: 

Kategorijā 1.-3. klase - 3. vieta Krista 
Arule, 2. vieta Egija Muižniece, 1. vie-
tu ar savu izteiksmīgi pasniegto dzejoli 
„Laupītājs”, ieguva Dairis Usenieks. 

Kategorijā 4.-6. klase - 3. vieta Olga 
Semjonova, 2. Valters Šmagris, 1. vieta Rēzija Puško.

Kategorijā 7.-9. klase - 3. vieta Rūta Krista Pērkone, 2. vi-
eta Amanda Kočāne, 1. vietu par Skaidrītes Kaldupes dze-
joļa „Lepnums” pasniegšanu, ieguva Aleksejs Trahnovs.

Kategorijā 10.-12. klase – 3. vietu ieguva Guntis Mosāns, 
2. vietu ieguva Sintija Kaļva, taču 1. vieta netika pasniegta. 
Žūrijas locekļi pasniedza arī savas individuālās simpātiju 
balvas, viņuprāt, saistošākajiem priekšnesumiem.

Maija Laicāne klātesošajiem atgādināja, cik svarīga ir sa-
vas dzimtās valodas izkopšana un pareiza lietošana, tāpēc 
vēlam, lai arī nākamajā gadā būtu tik pat daudz un vēl 
vairāk dalībnieku, kas savas runas prasmes nekautrētos iz-
rādīt arī plašākai auditorijai.

Teksts: Madara Balode, Foto: Ilga Pleša

Lai veicinātu skolēnu interesi par Latvijas kultūras mantojumu, mākslas vērtībām un nacionālo identitāti, tiek rīkots 
konkurss „Jaunais kultūras kanons”. Tā pirmajā kārtā skolēni izveidoja savu Latvijas kultūras kanona vērtību sarakstu, 

iekļaujot trīs vērtības, kas radītas Latvijā laikā no 1991. līdz 2013.gadam, kādā 
no septiņām nozarēm: arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, tautas 
tradīcijas, vizuālā māksla. Skolēniem bija jāpiedāvā piemēri izvēlētajās nozarēs, 
kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

-vērtība, kas simbolizē nacionālo identitāti un/vai jauniešiem aktuālu kultūras 
artefaktu savā novadā vai pilsētā;

-vērtība, kas zināma sabiedrībā Latvijā vai ārzemēs;
-vērtība, kas tiks pārmantota nākamajās paaudzēs.
Konkursa reģionālā kārta norisinājās Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „Gors”. 

Tajā savas vērtības kultūras kanonam piedāvāja arī Rugāju jaunieši - Helmuts 
Medinieks, Arta Akmene un Līga Niedra. Jaunieši argumentēti un ar aizrautību 
pamatoja, ka nepieciešams kanonizēt viņu izvirzītās vērtības:

-mūzikā – „Prāta Vētra”;
-vizuālajā mākslā – gleznotājas Maijas Tabakas darbu cikls „Regīna”;
-arhitektūrā – Latgales vēstniecība „Gors”.

Turpinājums 11. lpp
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Aktivitātes Eglaines pamatskolā
Balvu muzeja apmeklējums

Aukstā  janvāra dienā mēs, Rugāju novada Eglaines pamatskolas novada 
mācības pulciņa dalībnieces, kopā ar skolotāju Rasmu Zušu devāmies 
ceļā , lai apmeklētu Balvu novada muzeju. Tur cerējām atrast materiālus 
par mūsu novadu un pagastu. Muzejā mūs laipni sagaidīja tā darbiniece 
Gaļina. Apskati sākām ar „lāču stūri’’, kur izvietots pārsteidzoši daudz 
rotaļu lāču. Tos dāvinājuši gan bērni, gan dažādi ievērojami cilvēki.
Visvērtīgākie šķita pašu rokām darinātie.

Apskatot ekspozīcijas par latviešu tautastērpiem, novadniekiem - Kārli   
Ozoliņu un Tāli Matīsu- pētījām apskatāmā saistību ar mūsu novadu.
Lielāko interesi izraisīja Valda Matīsa, brigādes ģenerāļa, piemiņas ista-
ba.Tajā atrodas V. Matīsa piemiņas lietas un dokumenti, ko muzejam 

dāvinājusi viņa dzīvesbiedre. Patika arī  muzejā apskatāmā gleznu izstāde.
Bijām ļoti apmierinātas, jo guvām daudz jaunu iespaidu un faktu par mūsu novadu. Iesakām visiem, kas vēl 

nav bijuši muzejā, to apmeklēt.
Teksts: 8.klases skolniece Kristāna Zizlāne

Foto: Gunita Pedele

Balvu novada atklātajās sporta spēlēs basketbolā B grupā Eglaines pamatskolas abas komandas - gan zēnu, 
gan meiteņu - izcīnīja 1. vietas un ieguva divus skaistus kausus. Sacensībās piedalījās 4 zēnu un 3 meiteņu 
komandas. Eglainiešiem zēnu komandā spēlēja: Kristiāns Mārtuševs, Sando Fabriks, Salvis Bleiders, Jānis 
Akmentiņš, Adrians Rakstiņš, Jānis Burka. Meiteņu komandā bija: Kristiāna Zelča, Gunita Pedele, Žanete 
Gabranova, Dace Melnace, Anda Laganovska, Kerija Jansone.

Teksts: sporta skolotāja Violeta Dokāne

Pasākumi sportā

Turpinājums no 10. lpp
Rugāju novada vidusskolas skolēnu prezentācija un atbildes uz jautājumiem spēja pārliecināt žūriju, rezultātā mūsu 

skolas komanda kopā ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komandu izvirzītas uz konkursa finālu Rīgā. Viens no žūrijas 
locekļiem - Raibīs Suņs (Oskars Orlovs) ar smaidu atzina, ka šis esot bijis viens no retajiem pasākumiem, kurā viņam 
nenācis miegs. 

Vēl gan komandai atlicis mājas darbs - savas nosauktās Jaunā Kultūras kanona vērtības jāpopularizē konkursa Face-
book.com lapā, panākot pēc iespējas lielāku „like”, „share” un „comment” skaitu. Novērtējiet arī Jūs! 

Teksts: Rugāju novada vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja
Iveta Arelkeviča 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu
 publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere –  Koģenerācijas stacija īpašumā Skolas ielā 5 (kad.nr. 3874 012 0621), izstrādāta pamatojoties uz 
Rugāju novada domes 2012. gada 28. maija lēmumu Nr. 9 §1.

Būvniecības ierosinātājs-  SIA „Eco Gamma” 
Būvniecības publiskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2014. gada 3. februāra līdz 2014. gada 17. februārim.
Ar informatīvajiem materiāliem var iepazīties un atsauksmes  par būvniecības ieceri var iesniegt Rugāju novada domē, 

katru darba dienu no 2014. gada 3. februārim līdz 2014. gada 17. februārim. 
Tālrunis uzziņām par Rugāju  novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceru 

publiskās apspriešanas rezultātiem – 64521351.
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Sporta sasniegumi
„Oranžajā bumbā” zeltu iegūst rugājieši

14. janvārī Rugāju sporta centrā notika Latgales reģiona skolēnu sacensības basket-
bolā „Oranžā bumba” „A” grupai. Sacensībās piedalījās 6 komandas: Rugāji, Balvu 
valsts ģimnāzija, Līvānu, Ilūkstes, Viļānu un Rēzeknes 5. vidusskolas komandas. Sīvā 
cīņā mūsu spēlētāji izcīnīja 1. vietu!

Aprīlī mūsu basketbolisti piedalīsies valsts sacensībās basketbolā.

Komandas spēlētāji:
E. Konivals
N. Kapteinis
D. Melnacis
U. Kapteinis
D. Šmagris
A. Ozoliņš
D. Akmens
R. Kukarāns

LČ atlase Limbažos

17. janvārī Limbažos notika Latvijas Čempionāta atlase vieglatlētikā. Rugāju novadu pārstāvēja 4 skolnieki:
Elgars Adelčs, Kadrija Kočāne, Rēzija Puško, Arnita Garā.  2. vietu 300m izcīnīja Elgars Adelčs. Sacensībās noskai-

drojās, ka uz Latvija čempionātu Rīgā brauks E. Adelčs (300m), un R. Puško (1000m). 
Vēlēsim veiksmi un panākumus jaunajiem sportistiem sacenšoties valsts mērogā!

Informāciju sagatavoja: Vija Lancmane: 
Foto: J. Rakstiņš, M. Balode

Pagājušās nedēļas laikā aktīvi tika veidots ledus Lazdukalna hokeja laukumam - izveidota pirmā ledus kārta, kuru pēc 
tam lauza, lai samazinātu gaisa burbuļu veidošanos, tad atkal tika liets ūdens otrajai ledus kārta. Kad ūdens bija sasa-
lis, tad tika notīrīts laukums un izsisti lielākie gaisa 
burbuļi. Pēc tam tika veidota pēdējā ledus kārtiņa 
un glancēta virsma, un, visbeidzot, ledus bija gat-
avs spēlēšanai. Svētdien pirmajās treniņspēlēs tika 
iemēģināts ledus.

Lielu paldies jāsaka Eduardam Stalidzānam, Ēval-
dam Stērniekam, Albertam Leonam, Guntaram Le-
onam, Lazdukalna hokeja komandas dalībniekiem 
un Eglaines pamatskolas skolēniem par palīdzēšanu 
Lazdukalna hokeja laukuma izveidē. Paldies, Rugā-
ju novada domei par finansiālo atbalstu.

Gribētu informēt un aicināt visus hokeja draugus 
uz Lazdukalnu, kur šo sestdien 01.02.2014. pulksten 
10:00 norisināsies Lazdukalna kauss hokejā 2014.

Teksts, foto: J. Rakstiņš

Gatavojoties hokeja sezonai
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Bibliotēku ziņas
Rugāju bibliotekāres piedalās Grāmatu draugu ķēdē

Turpinājums no 1. lpp
Kādas sajūtas valdīja pasākuma laikā? Vai nebija pārāk 

skarbi laikapstākļi šāda svarīga uzdevuma veikšanai?
Ligita: „Pasākuma laikā valdīja kopības sajūta, un apziņa, 

ka esi piedalījies šajā vēsturiskajā brīdi, kad uz Gaismas 
pili ceļo pirmās grāmatas no tiem daudzajiem tūkstošiem, 
kas vēl tiks pārvestas. Protams, laiks nelutināja, bet Balvu 
reģiona bibliotekāri grāmatu ķēdi veidoja jaunās bibliotēkas 
telpās, kur bija silti un mājīgi. Grāmatu ķēdē atradāmies 
faktiski pēdējā posmā, aiz 
mums uzreiz bija grāma-
tu izsaiņošanas, no plēvēm, 
galds un grāmatu ievietošana 
Tautas grāmatu plauktā.”

Anita: „Bibliotēku vēsturē 
šāda akcija notika pirmo 
reizi, manuprāt, tas ir un-
ikālākais pasākums bibliotē-
ku vēsturē. Bibliotekāriem tie 
bija svētki. 

Rugāju novada bibliotekāri 
grāmatu ķēdē stāvēja „Gais-
mas pils” iekštelpās. Grāmatu 
ķēdē valdīja sirsnīga un draudzīga atmosfēra un arī es jutos 
labi.

Aprunājoties ar tiem grāmatu ķēdes dalībniekiem, kuri 
stāvēja uz ielas pasākuma vērtējums bija pozitīvs. Bijis auk-
sti, bet ķēdes dalībniekiem ir bijusi  tautas kopības sajūta.

Lielais  tautas masu atbalsts grāmatu draugu ķēdē, pierādī-
ja to, ka bibliotēkas  ir ļoti nozīmīgas un vajadzīgas tautai.”

Inese: „Laika apstākļi šajā dienā bija skarbi, bet tas ne-
traucēja 15 tūkstošiem cilvēku salā un vējā stāvēt Rīgas 
ielās, lai no rokas rokā padotu Tautas grāmatu plauktam 
saziedotās grāmatas, kuras ceļoja no LNB vecās ēkas Kr. 
Barona ielā uz jauno - Gaismas pili. Sajūtas piedaloties šajā 
pasākumā var salīdzināt ar sajūtām stāvot Dziesmu svētku 
lielajā kopkorī, kad jūties vienots ar savu tautu, cilvēkiem, 
kam svarīgi aizstāvēt savu kultūru. Kopā ar grāmatām uz 
jauno ēku aizceļoja arī daudz labu domu, pozitīvu emociju, 
jo ikvienam gribējās paturēt rokās, apskatīt katru grāmatu.”

Vai paguvāt arī apskatīt kādu grāmatu, kas tika padota 
draugu ķēdē (Ja jā, varbūt varat nosaukt)?

Ligita: „Grāmatas, kuras ceļoja grāmatu ķēde paguvām 
apskatīt gandrīz visas, te varēja apskatīt grāmatas, ko cil-
vēki dāvināja Tautas grāmatu plauktam, un tā kā gaumes ir 
dažādas arī grāmatas bija dažādas sākot no bērnu grāmatām 
līdz gudrām filozofiskām grāmatām, gan latviešu, gan krie-
vu valodās. Interesanti bija apskatīt vēl bērnībā redzētas un 
lasītas grāmatiņas, kas bibliotēku grāmatu plauktos vairs 
nav saglabājušās.”

Anita: „Grāmatas apskatīju ar lielu interesi. Katru grāmatu 
bija iespēja turēt rokās , apskatīt, novērtēt. Tādejādi grāma-
ta ieguva lielāku vērtību. Tautas grāmatu plauktā iegūla 
dažāda satura literatūra. Man visvairāk patika aplūkot 

dažādu gadu izdevumos izdoto Brāļu Kaudzīšu romānus 
„Mērnieku laiki”, Annas Brigaderes „Dievs, Daba, Darbs”, 
un citu klasiķu grāmatas. Ar īpašu prieku rokās turēju savas 
bērnības gadu bērnu grāmatas, kuras sen jau ir pazudušas 
no bibliotēkas plauktiem. Pēc pēdējās P. Upenieka grāmatas 
„Balandnieki” padošanas bija liels gandarījums par padarī-
to darbu.”

Inese: „Mūsu vieta akcijas laikā bija jaunajā bibliotēkas 
ēkā grāmatu ķēdes noslēdzošajā posmā. Varējām vērot kā 

grāmatas tiek izsaiņotas no celofāna 
un padotas tālāk ievietošanai plauktā. 
Bija interesanti redzēt, kādas grāma-
tas cilvēki ir saziedojuši, ko uzskata 
par vērtīgām, lai tās glabātos Tautas 
grāmatu plauktā. Bija daudz pazīsta-
mu un lasītu grāmatu, gadījās arī tā-
das, kas nekad nebija rokās turētas un 
redzētas. Vairākos eksemplāros bija 
ziedotas Annas Brigaderes triloģija 
„Dievs.Daba.Darbs”, Ē. M. Remarka 
„Trīs draugi” A.Deglava

„Rīga” , dažādas bērnu grāmatas, 
Raiņa Kopotie raksti, A.Upīša „Zaļā 

zeme”. Kā iepriekšpēdējo padevām 1825. gadā izdotu Bībeli. 
Visilgāk gaidījām grāmatu ķēdes pēdējo - priestera Pētera 
Upenieka grāmatu „Balandnieki”, jo visiem gribējās to ap-
skatīt, nofotografēt. Šī diena bibliotekāriem bija svētku die-
na, kas parādīja, cik vienoti mēs varam būt svarīgos brīžos. 
Šī akcija liecina arī par to, ka grāmatai ir svarīga un pal-
iekoša vieta bibliotēku plauktos, neskatoties uz iespējām, ko 
sniedz modernās tehnoloģijas.”

Kas no šī pasākuma Jums visvairāk paliks atmiņā?
Ligita: „Visvairāk no šī pasākuma paliks atmiņā pēdējā 

grāmata, kas ceļoja no LN Bibliotēkas uz Gaismas pili un 
tika sagaidīta ar ovācijām un aplausiem un apziņa, ka mēs 
bijām tie, kas noslēdz šo grāmatu ķēdi.”

Anita: „Neizdzēšamu iespaidu atstāja centrālais „Gaismas 
pils”elements G. Birkerta projektētais stikla grāmatu plaukts 
piecu stāvu aukstumā.

Atmiņā paliks grāmatu ķēdē padotā grāmata, uz kuras bija 
piestiprināta kamera. Tādejādi bija iespēja katram dalīb-
niekam uzsmaidīt kamerai un iemūžināt savu līdzdalību 
šajā svarīgajā gadsimta notikumā”

Vai piedalījāties arī akcijā “Tautas grāmatu plaukts”?
Ligita: „Akcijā Tautas grāmatu plaukts pati personīgi ne-

piedalījos un arī bibliotēkas lasītāji šoreiz neizrādīja aktiv-
itāti.”

Anita: „Akcijā nepiedalījāmies. Bet ceram, ka līdz ar LNB 
atklāšanu akcija turpināsies. Priecē ziņa, ka līdz ar bibli-
otēkas atvēršanu šīs grāmatas būs pieejamas lasītājiem.”

Kā ar dāvinājumiem Jūsu bibliotēkā- vai arī šeit iedzīvotā-
jiem ir iespējams ziedot grāmatas citu lasītāju priekam?

Turpinājums 14. lpp



14 ©2014, Rugāju novada izdevums

„ Kurmenīte”____________________________________________________________________01. 2014.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gais-
mas nesējs’’. Aicinām lasītājus un iedzīvotājus pastāstīt par brīnišķīgiem bibliotekāriem, lai pateiktu PALDIES:

- par entuziasmu, radošumu, savas bibliotēkas izveidošanu par 
vietējo gaismas pili un pagasta “dvēseli”,

- pasākumu organizēšanu, mājīgu bibliotēkas vidi, laipnu un 
atsaucīgu attieksmi.

Priecāsimies par fotogrāfijām, kas stāsta par Jūsu bibliotekāra 
aktivitātēm.

Pieteikuma vēstules iespējams iesūtīt līdz 21. martam Rīgā, 
Tērbatas ielā 75, LV-1001 vai uz gaisma@gaisma.lv .

Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs 2014

Turpinājums no 13. lpp
Ligita: „Jā, bibliotēkai ir iespējam dāvināt grāmatas jeb-

kurā laikā. Iepriekšējos gadus visas novada bibliotēkas , par-
asti pavasarī, rīkoja akciju un aicināja iedzīvotājus dāvināt 
bibliotēkai grāmatas, diemžēl pagājušajā gadā šāda akcija 
nenotika. Izmantojot izdevību gribu pateikties Aijai Sockai 
ar dēlu Adrianu, kas pagājušajā gadā dāvināja bibliotēkai 
bērnu grāmatas un Irēnai Svilānei par bagātīgo psiholoģiska 
satura grāmatu dāvinājumu.”

Anita: „Grāmatu dāvināšanas akcijas tiek izsludinā-
tas aprīlī, bibliotēku nedēļas ietvaros. Taču ziedojumi tiek 
pieņemti visu gadu. Aizvadītajā gadā bibliotēkai tika 
uzdāvinātas 19 grāmatas”

Kādi nozīmīgākie pasākumi 2014. gadā ir paredzēti Jūsu 
bibliotēkā?

Ligita: „Visgaidītākais pasākums 2014. gadā, tāpat kā ka-

tru gadu, būs Bērnu, jauniešu žūrijas noslēguma pasākums, 
kas parasti izvēršas par svētkiem grāmatai un tās centīgāka-
jiem lasītājiem.”

Anita: „Darbu turpinās „Lielais lasīšanas maratons”, kurš 
noslēgsies pavasarī ar izklaides pasākumu, labāko dalībnie-
ku godināšanu, un radošo darbu izstādi. Vasarā „Lasīšanas 
maratona” dalībniekus vedīsim ekskursijā. Aprīlī bibliotēku 
nedēļas ietvaros rīkosim pasākumus un informēsim apme-
klētājus par bibliotēkas darbību. Bibliotēkas bērnu lasītavā 
pulcināsim bērnus uz ārpusklases lasīšanas nodarbībām. 
Būsim pretimnākošas katram kas apmeklēs bibliotēku un 
vēlēsies ar mums sadarboties! Vēlam radošu darba gadu 
visiem mūsu apmeklētājiem, un arī tiem, kas plāno šajā 
gadā pie mums iegriezties.”

Madara Balode
Foto: Anita Magina, Inese Kočāne

18.janvārī mūsu pusē ciemojās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras 
krātuves pētnieks, novadnieks Aigars Lielbārdis. Vairākas 
sievas draudzīgā kompānijā bija ieradušās „Baldoņu” ciemā 
pie Emīlijas Bondares, lai celtu godā vecās, labās, varbūt 
pat nedaudz piemirstās dziesmas. Aigara ciemošanās ie-
mesls ir  interese par šīs puses senajām dziedāšanas tradīci-
jām – tautas, talku un reliģiska satura dziesmām. Sievu 
dziedātās dziesmas tika ierakstītas un ieskaņotas video. 
Aigars Lielbārdis dzimis Rugāju novada „Lekstes” ciemā, 
pabeidzis Rugāju vidusskolu. No bērnu dienām Aigars 
atminas Emīliju, (kura arī dzimusi un augusi šajā ciemā)
kā lielu dziedātāju un dziesmu zinātāju. Tieši tāpēc šoreiz 

savu ciemošanos viņš izvēlējās pie Emīlijas. Domājams, ka tuvākā (vai tālākā) nākotnē vēl iegriezīsies mūsu pusē lai 
turpinātu iesāktos pētniecības darbus.

Ciemošanās reizē klāt bija,senās dziesmas atminējās un iedzīvināja: fotogrāfijā no labās- Marija Kukurāne, Ingrīda Kuz-
ma, Nellija Burķīte, Marija Lielbārde, Anna Malnača, Emīlija Bondare

                             Ieskatu notiekošajā veica kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Novadā viesojas...
Godā senās tautas, talku un reliģiska satura dziesmas
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01. februārī plkst.10:00
Rugāju novada Lazdukalnā norisināsies „Lazdukalna kauss hokejā 2014”.
15. februārī plkst. 22:00 Lazdukalna saieta namāValentīndienas  dreskoda  ballīte Kopā ar grupu „OTTO”
Dreskoda dominējošajai krāsai jābūt sarkanai/ rozā!
Ieeja: Atbilstoši dreskodam: līdz plkst. 23:00 – 2,50 EUR, pēc plkst. 23:00 ieeja 3,00 EUR.
Bez dreskoda: no plkst. 22:00 ieeja 3,50 EUR.
22.februārī plkst. 15:00
Baltinavas dramatiskā kolektīva „ Palādas” Komēdija „Ontans i Anne” Ieeja: 2,50 Eiro.

Augustovā
2. februārī plkst. 12:00 Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena, I mēneša svētdiena. Šajā dienā tiks svinē-
ta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām.
5. februārī plkst. 12:00 sv. Agatas diena, svētīšanai līdzi ņemiet  maizi, ūdeni un sāli. 
16. februārī plkst. 12:00
Skujeniekos
1. februārī plkst. 12:00 Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena, I mēneša 
svētdiena. Šajā dienā tiks svinēta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks 
svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī 
svētās Agatas diena, svētīšanai līdzi ņemiet  maizi, ūdeni un sāli.
15. februārī plkst. 12:00

Dievkalpojumi
Dievkalpojumu laiki februāra mēnesī  prāvesta O.Misjūna 
vadītajās Rugāju novada draudzēs

Kultūras pasākumi
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Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Dažādi

    Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus ( Bebru, 
jenotu ūdeļu, lapsu) Kvadrātveida un būrveida. Iespē-
jams izsūtīt pa pastu. Pārdod Plastmasa konteinerus 

1000L ar dzels rāmi un 200L mucas. Zvanīt pa tālruni 
29227761

Rugāju novada vidusskola 
aicina darbā 

šefpavāru!
Obligāta prasme strādāt ar datoru 

(Word,Excel),
speciālā izglītība un pieredze tiks 

uzskatīta par priekšrocību.

Direktore 27837505

Informācija Rugāju novada senioriem!
Rugāju novada Sociālais dienests 12. februārī 

plkst.13:00 Rugāju pagasta Baltajā zālē organizē 
senioru pēcpusdienu, lai kopā pārrunātu idejas 

novada senioru aktivitāšu organizēšanai. 
Sīkāka informācija pa tālr. 

27820992 (A.Everte), 
26695251 (A.Gavare).

Sirsnīgi sveicam Sanitu Čakāni un Sergeju 
Galkinu ar dēliņa Toma piedzimšanu;  
Andreju un Valiju Dredžeļus ar meitiņas 
Vinetas dzimšanu!

 Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Rugāju novada dome

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Rugāju novada dome

Vislabākie vēlējumi 
skaistajā dzīves jubilejā 

Valentīnai Circenei!


