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531 VIETĀ LATVIJĀ AIZVADĪTA 
“OLIMPISKĀ DIENA 2016”

     Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) organizētā “Olimpiskā diena 
2016” šogad notika 23.septembrī 531 
norises vietā visā Latvijā, kas kopā pul-
cēja jaunu pasākuma dalībnieku skaita 
rekordu – 123 353 dalībnieku no 95 
Latvijas novadiem un pilsētām. 
           “Olimpiskās dienas 2016” devīze 
Latvijā   bija   “Padod    bumbu!”, jo  tā 
bija veltīta   Olimpiskā   sporta    veida – 
volejbola     popularizēšanai”.     “Olim-
piskās dienas 2016” pasākumi notika 
gandrīz katrā Latvijas novadā un pilsētā.  
Vienlaicīgi    visās Latvijas “Olimpiskās 
dienas 2016” norises vietās pasākums 
23.septembrī sākās ar Olimpisko rīta 
vingrošanu, kuras  mērķis bija dalībnie-
kus pamodināt un sagatavot turpmākās 
dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par 
pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti 
svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
       Arī Rugāju novada izglītības 
iestādes piedalījās “Olimpiskā diena 
2016”    pasākumā.    Rugāju     novada 
vidusskolas skolēnus, pirms kopīgās 
rīta vingrošanas, iesildīja Rugāju spor-
ta centra basketbolisti, kuri bija arī ko-
mandu kapteiņi turpmākajās dienas ak-
tivitātēs. 

Olimpiskajā dienā bija arī tā…

“Olimpiskās dienas laikā tika pamanī-
ti dažādi mirkļi no dienas dalībnie-
ku savstarpējām attiecībām. Ar vis-
patīkamākajiem arī padalīsimies. Starp 
basketbolistiem   –   komandu     kaptei-
ņiem   bija   arī   izcili    kapteiņi.    Par 
tādiem tika atzīti Artūrs Ozoliņš un 
Kristiāns Mārtuševs, jo lūkojoties no 
malas, tiešām bija redzams, ka viņi 
ir komandas kapteiņi, ka ir rūpes, or-
ganizētība un viss pārējais. Piemēram, 
Artūrs sasēja šņores kādai 1. klases 
meitenei sakot: „Tev šņorītes atsē-
jušās, dod sasiešu, citādi pakritīsi…”. 
Savukārt Kristiāns tika manīts no vēja 
sargājot savas komandas mazākās 
meitenes, prata vienoti pārvietot ko-
mandu pa sacensību pieturām un pat 
atļāva sevi nogāzt… Lielākā kapteiņu 
daļa arī mirkļos, kad kādam pietrūka 
pāra, lai varētu startēt, devās palīgā. 
Kāds  teiks  –   ,„Nu  un   tad?  Nav  
jau  nekas sevišķs”. Bet viss dzīvē sas-
tāv no sīkumiem… Un jo vairāk ikdienā 
ir šo patīkamo sīkumu, jo mēs labāk 
jūtamies! Vairosim sev apkārt pozitīvās 
emocijas !                                               Vērīgie 

dalībniekiTeksts, foto: Agrita Luža 
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Rugāju novada domes 2016. gada 15. septembra 
sēdē pieņemtie lēmumi 

Nolēma   saskaņot  Rugāju   novada   Eglaines   pamatskolas   Speciālās pirms-
skolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 
izglītības programmas kods 01015811.

Nolēma saskaņot Rugāju novada vidusskolas Attīstības plānu 2016.-2020. 
gadam.

Apstiprināja Rugāju novada vidusskolas viena audzēkņa izmaksas – EUR 
81,37 (astoņdesmit viens euro, 37 centi) pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
laika periodā no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim. 

Apstiprināja sarakstu „Rugāju   novada  pašvaldības īpašumā un valdījumā 
esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtē-
jums”.

Nolēma  veikt grozījumus Rugāju novada Sociālās aprūpes centra „Rugāji” 
amata vienību un amatalgu sarakstā ar 2016. gada 1. oktobri:
izveidot jaunu amata vienību – pavāra palīgs, profesijas kods 9412 01, nosakot 
amatu vienību skaitu 1,5, nosakot amatalgu – minimālā mēneša darba alga.

Nolēma atbalstīt Rugāju  novada   domes   sagatavoto  projektu „DZĪVO 
VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugā-
ju novada iedzīvotājiem” iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 
9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ierobežota projektu konkursa pirmajā iesniegumu atlases 
kārtā.

Nolēma izmaksāt A. K.  kompensāciju  par  vilka   nomedīšanu   EUR  75  
(septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā.

Apstiprināja Zobārstniecības kabineta zobu higiēnista maksas pakalpojumu 
cenrādi.

Nolēma mainīt adresācijas objektam, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0090, adresi no “Upleja 1”, Lazdukalna pag., Rugāju 
nov., uz – “Upleja”,  Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577. Dzēst adresi - 
“Upleja 1”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.

Nolēma no nekustamā īpašuma “Aleja”, kadastra Nr. 3874 014 0005 – 16.4 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0004 – 7.6 
ha platībā.

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

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas 
tiesību rakstisku izsoli

     Tiek  izsludināta  Rugāju  novada  domei  piekrītošā  nekustamā  īpašuma – 
lauksaimniecības  zemes  ar  kadastra  apzīmējumu 3874 012 0254,  Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā, 7,5 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.
     Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju 
novada domē,  Kurmenes  ielā  48,  Rugājos,  Rugāju pa gastā,  Rugāju novadā, 
katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 16.00.
      Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē, 
ne  vēlāk  kā līdz 2016. gada 14. oktobra plkst. 12.00. Visiem   pretendentiem  
jāie maksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) Rugāju 
no vada domes, Reģ.Nr.90009116736,   norēķinu   kontā    AS „Citadele  banka”
konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas  nodeva  netiek  atmaksāta. 
    Pieteikumu    atvēršana   notiks  Kurmenes  ielā 48,    Rugājos,   Rugāju  
pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2016. gada 14.oktobrī, plkst. 
12.00.

 
 NO 2016. GADA 5. SEPTEMBRA RUGĀJU NOVADA DOMES 
 SEKRETĀRES PIENĀKUMUS PILDA ARNITA PUGAČA. 
 Tālrunis: 27832856
 E-pasts: dome@rugaji.lv
 (Kurmenes iela 48, Rugāji, 1.stāvs)

 NO 2016. GADA 5. SEPTEMBRA RUGĀJU NOVADA 
 JURISKONSULTES PIENĀKUMUS PILDA LAURA KONIVALE.
 Tālrunis: 26383351
 E-pasts: laura.konivale@rugaji.lv
 (Kurmenes iela 48, Rugāji, 2.stāvs)

                                                                     Piedāvā darbu!
 SIA „Lazdas”  piedāvā darbu
 kokapstrādes cehā  (Bērzpils pagastā, Balvu novadā).
 Kontaktinformācija:  tālr. 26177198

Sveicināti rudenī!  

       Septembris  kā vienmēr ir 
gladiolu, asteru, skolas un rudens 
sākuma mēnesis. Septembris tradi-
cionāli aicina skolēnus un studentus 
uz jauno mācību gadu. Rītos atkal 
redzam skolēnus ceļā uz skolu un 
jaunām zināšanām. Vecākiem nav 
lielāka prieka, ja bērnam sekmējas 
mācībās, bet mums kā pašvaldī-
bai nav lielāka gandarījuma, ja 
investīcijas, ko ieguldām novada 
skolās, tiek novērtētas un audzēkņi 
vēlāk ar lepnumu atsaucas par savu 
izglītības iestādi.     
      Arī šogad, Rugāju novada 
izglītības iestādes, aktīvi iesaistījās 
“Olimpiskās dienas 2016” aktivi-
tātēs. Šī gada “Olimpiskā diena” 
tika veltīta volejbola popularizēša-
nai, par ko liecināja arī pasākuma 
devīze “Padod bumbu”.
     Rosīgi darbojoties, pirmais 
rudens mēnesis aizvadīts arī Rugā-
ju novada domē. Droši vien būsiet 
pamanījuši, ar SIA ZAAO līdzdalī-
bu, uzstādītos informatīvos banerus 
“Nemēslo, mēs šeit dzīvojam!”.  
Šie baneri ir vēl viens ieguldījums 
Latvijas simtgadei veltītajā vides 
iniciatīvā „100 darbi Latvijai”, kā 
arī atgādinājums tam, ka pret ap-
kārtējo vidi ir jāizturas saudzīgi, to 
nepiemēslojot.
       Informēju, ka joprojām 
gan Rugāju novada domē, gan 
Benislavā, Bērzu ielā 8, var saņemt 
Valsts un pašvaldību vienoto klien-
tu apkalpošanas centru sniegtos 
pakalpojumus. Aicinu izmantot šo 
iespēju un ietaupīt laiku 

sev kāda dokumenta iesniegšanā 
vai lieku braucienu uz kādu tālāku 
iestādi.
      Novada iedzīvotājus septembris 
priecēja ar siltu un saulainu lai-
ku, kas ļāva paveikt dārza darbus, 
labības lauku novākšanu, lauku 
aparšanu un apsēšanu jaunai ražai. 
Tā kā pēc rudens darbiem ir brīvāks 
laiks, tad var apmeklēt dažādus 
seminārus un izstādes.  Latgales 
vēstniecībā GORS jau norisinā-
jusies Latgales reģiona uzņēmēju 
izstāde, taču vēl var paspēt apmeklēt 
25. starptautisko lauksaimniecības, 
mežkopības un  komunālās 
saimniecības nozaru izstādi, kura no 
6. – 9. oktobrim, norisināsies izstāžu 
kompleksā “Rāmava”.
       Oktobra   pirmajā   svētdienā 
valstī svinēsim skolotāju dienu. 
Mūsu novada skolotājiem  novēlu  
neizsīkstošu enerģiju mācību darbā 
un patiesu gandarījumu par jau-
niešu sasniegumiem. 
         Plauktos gulst ievārījumu, salā-
tu burkas, šogad priecē arī laba ābo-
lu raža. Līdz salnām jāpaspēj novākt 
dārzeņu raža, lai varētu novērtēt 
to, kas šajā lietainajā vasarā ir 
paaudzies labāk vai sliktāk. Starp 
rudens darbiem, aicinu izbaudīt šī 
gadalaika krāšņumu! 

Uz tikšanos 
oktobrī! 

Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Andris Leons



PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, INSTITŪCIJU VADĪTĀJU UN DOMES ATBILDĪGO DARBINIEKU 
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

 RUGĀJU NOVADA DOME  Adrese  Tālruņi  E-pasts  Fakss Darba laiks 
Reģ. Nr. 90009116736 Kurmenes iela 48, 

Rugāji, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads, LV-4570

64521351
27832856

dome@rugaji.lv 64521351

 Domes priekšsēdētāja                              
 SANDRA KAPTEINE                      
 Tālrunis: 64507245; 26345838
 E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv

 Izpilddirektore                                         
 DAINA TUTIŅA                                    
 Tālrunis: 27800548
 E-pasts: daina.tutina@rugaji.lv

 Izglītības pārvaldes vadītāja                    
 BIRUTA BERKOLDE
 Tālrunis: 64507246; 27869387
 E-pasts: izglitiba@rugaji.lv

 1300 - 1700

  900  - 1200

1400 - 1600

1300 - 1600

Otrdienās     no plkst.   1000 - 1400

 Sociālais pedagogs 
 RŪTA SPROĢE
 Tālrunis: 25623818 
 E-pasts: ruta.sproge@rugaji.lv

(Rugāju novada Eglaines pamatskola)
 
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 RASMA PILIŅA
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece 
 VIJA ALEKSEJEVA
 Tālrunis: 26667258
 E-pasts: barintiesa@rugaji.lv

Katra mēneša pirmā trešdiena no 
plkst. 1400 līdz 1700  (Bērzu iela 8, 
Benislava)

 Būvvaldes vadītājs 
 ANDREJS STEPĀNS
 Tālrunis: 29141842
 E-pasts: andrejs.stepans@rugaji.lv

900 - 1300

 Būvinspektore 
 AUSMA AUZĀNE
 Tālrunis: 29225123
 E-pasts: ausma.auzane@rugaji.lv

Piektdienās   no plkst.  900 - 1300

 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
LIENE PIPURE
 Tālrunis: 20219774
 E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās 

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 - 1300 

1500 - 1700 

900 - 1100 
900 - 1000 

900 -1000 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.
no plkst.

no plkst.

no plkst.

Otrdienās

Pirmdienās

Otrdienās

Pirmdienās
Trešdienās

900 - 1700

900 - 1700

900 - 1600

900 - 1500

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

Pirmdienās

Trešdienās

no plkst.

no plkst.

1300 - 1700

900  -  1300

 
Kultūras nodaļas vadītāja 
 GUNTA GRIGĀNE
 Tālrunis: 27801493
 E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv

 Kultūras pasākumu organizatore
 SANTA PĒRKONE
 Tālrunis: 22029376; 27801493
 E-pasts: santa.perkone@rugaji.lv

Otrdienās no plkst. 1000 -1300

 
Lauku attīstības konsultante 
 VELTA LEONE
 Tālrunis: 28398550
 E-pasts: lauki@rugaji.lv

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1200 

1300 - 1700

1300-  1700

 Rugāju novada Uzņēmējdarbības un 
 tūrisma attīstības centra vadītāja
 MĀRĪTE ORNIŅA
 Tālrunis: 26355954
 E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv

900 - 1400 Otrdienās no plkst.
Apmeklējumu citās dienās lūgums 
pieteikt.

 Pašvaldības policijas priekšnieks 
 MĀRTIŅŠ STEMPERS
 Tālrunis: 27801859
 E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv

Pirmdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.

1300 - 1500 

900   - 1200 

 Sociālā dienesta vadītāja 
 ANITA EVERTE
 Tālrunis: 27820992
 E-pasts: socdienests@rugaji.lv

(katra mēneša pirmā otrdiena
Bērzu iela 8, Benislava)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)   

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Rugāju novada vidusskola)

(Kurmenes iela 36, Rugāji)

(Kurmenes iela 36, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos 
pakalpojumus var saņemt katru 
darbdienu no plkst. 900 līdz 1700, 
iepriekš saskaņojot. 

Apmeklējumu citās dienās lūgums 
pieteikt.

no plkst.Pirmdienās 1200 -1400 

(Kurmenes iela 87, Rugāji)

(Kurmenes iela 87, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Bērzu iela 8, Benislava)

(Kurmenes iela 36, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)
 
Sociālā dienesta darbiniece 
 darbam ar ģimeni un bērniem 
 SANITA ČAKĀNE
 Tālrunis: 28721482
 E-pasts: socdienests@rugaji.lv

 Sociālais darbinieks 
 ANITA GAVARE 
 Tālrunis: 26695251
 E-pasts: socdienests@rugaji.lv

 
Saimnieciskās nodaļas vadītāja 
 LĪGA CEPURNIECE
 Tālrunis: 27808286
 E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

no plkst.
no plkst.

1500 - 1600

1500 - 1600
Otrdienās
Trešdienās

(Kurmenes iela 41, Rugāji)

 Saimnieciskās nodaļas 
 vadītājas vietniece
 DZIDRA ŠMAGRE
 Tālrunis: 26382209
 E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv

Otrdienās no plkst.  900 - 1000

(Bērzu iela 8, Benislava)

 
 Rugāju novada muzeja vadītāja
 VELGA VĪCUPA
 Tālrunis: 25623315
 E-pasts: muzejs@rugaji.lv
 Darba laiks: no plkst. 830 - 1700

Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās 

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

1100 - 1500 

900 -   1700 

1300 - 1700 
900 -   1230 

(Kurmenes iela 87)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās 

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

830 - 1230   1300 - 1700

830 - 1230   1300 - 1700

830 - 1230   1300 - 1700

830 - 1230   1300 - 1700

830 - 1230   1300 - 1700

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

 
Domes priekšsēdētājas vietnieks
 ANDRIS LEONS
 Tālrunis: 27870141; 26536746
 E-pasts: andris.leons@rugaji.lv

Pirmdienās

Otrdienās

no plkst.

no plkst.

900 - 1000 

900 - 1100 

(Kurmenes iela 48, Rugāji 

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Bērzu iela 8, Benislava)

 Kultūras pasākumu organizators
 Lazdukalna pagasta saieta nams
 JĀNIS RAKSTIŅŠ
 Tālrunis: 26698292; 26187668
 E-pasts: janis.rakstins@rugaji.lv

Trešdienās no plkst. 1000 -1400

(Skolas iela 3a, Benislava)

Pirmdienās

Otrdienās

no plkst.

no plkst.

1100 - 1230 

1300 - 1700

900 -   1230

Trešdienās Izbraukuma diena
Ceturtdienās
Piektdienās 

no plkst.
no plkst.

900 - 1230 

900 - 1230

Pirmdienās

Otrdienās

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300 - 1700

900 -   1230

Trešdienās Izbraukuma diena
Ceturtdienās no plkst. 900 -   1230 

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

(Bērzu iela 8, Benislava)

Pirmdienās

Otrdienās

no plkst.

no plkst.

900 -  1230 

1300 - 1700

900 -   1230

Trešdienās Izbraukuma diena
Ceturtdienās
Piektdienās 

no plkst.
no plkst.

900 - 1230 

900 - 1230

Apmeklētājus muzejā pieņem: 

(Kurmenes iela 48, Rugāji)
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 Nodokļu administratore
 ZIGRĪDA ANČA 
 Tālrunis: 64546826; 27839513
 E-pasts: nodoklis@rugaji.lv

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300-  1500

900 -   1230 

1300-  1500

900 -   1230 

1300-  1500

900 -   1230 

1300-  1500

900 -   1230 

1300-  1500(Bērzu iela 8, Benislava)

 Sociālās aprūpes centra 
 “Rugāji” vadītāja 
 SARMĪTE PĒRKONE
 Tālrunis: 27821646
 E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv 

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

1200 - 1400

1000 - 1200

1000 - 1200

1000 - 1200

(Kurmenes iela 8, Rugāji)

 Valsts un pašvaldību vienotais 
 klientu apkalpošanas centrs 
 LAURA KONIVALE 
 Tālrunis: 66954841
 E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

 Valsts un pašvaldību vienotais 
 klientu apkalpošanas centrs 
 VELTA LEONE 
 Tālrunis: 25446353
 E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

830 -   1230

1300 - 1700

800 -   1200

830 -   1700

(Bērzu iela 8, Benislava)

 Rugāju Jauniešu iniciatīvu -
 interešu centra vadītāja
 LĪGA KRAVALE
 Tālrunis: 27818471
 E-pasts: rjiic@rugaji.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

1200 - 1800

1200 - 1800

1200 - 1800

1200 - 1800

1200 - 1800

(Kurmenes iela 69, Rugāji)

 Rugāju Jauniešu iniciatīvu -
 interešu centra koordinatore
 MARUTA PAIDERE
 Tālrunis: 27829435
 E-pasts: maruta.paidere@rugaji.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.

800 -   1200

800 -   1600

800 -   1600

(Liepu iela 4 - 1, Skujetnieki, 
Lazdukalna pagasts)

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 DACES 
 PAIDERES - TRUBŅIKAS
 ģimenes ārsta prakse
 Tālrunis: 64546703

(Liepu iela 4, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 -   1300

800 -   1200

1500 - 1900

900 -   1300

900 -   1300

 Skujetnieku feldšeru
 veselības punkts (ārsta palīgs)
 LIDIJA LOGINA
 Tālrunis: 26562146
 E-pasts: lidijalogina@inbox.lv
 Darba laiks: no plkst. 830 - 1700

 

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 -   1300

900 -   1300

900 -   1300

900 -   1300

900 -   1300

 (Liepu iela 4 - 3, Skujetnieki, 
  Lazdukalna pagasts)

 Rugāju bibliotēkas vadītāja 
 ANITA MAGINA
 Bibliotekāre
 EVITA SPROĢE
 Tālrunis: 27858655
 E-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 -   1700

900 -   1700

900 -   1700 

900 -   1700 

900 -   1700

(Kurmenes iela 36, Rugāji)

 Lazdukalna bibliotēkas vadītāja
 LIGITA KALNĒJA
 Tālrunis: 26320857
 E-pasts: 
 lazdukalnabiblioteka@inbox.lv

(Bērzu iela 6, Benislava)

 Skujetnieku bibliotēkas vadītāja
 VALDA ŠMAGRE
 Tālrunis: 27808613
 E-pasts: valda.smagre@rugaji.lv

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

Sestdienās

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230

1300 - 1730

900 -   1230

1300 - 1730 

900 -   1230

1300 - 1730 

900 -   1230

1300 - 1730 

900 -   1230

1300 - 1730

(Liepu iela 4- 1, Skujetnieki, 
Lazdukalna pag.)

 
 Tikaiņu bibliotēkas vadītāja

 INESE KOČĀNE
 Tālrunis: 25623664; 26482809
 E-pasts: inese.kocane@rugaji.lv

(Tikaiņi, Rugāju novads)

 Rugāju novada Eglaines 
 pamatskolas direktors 
 EDUARDS STALIDZĀNS
 Tālrunis: 26435674
 E-pasts: eduards.stalidzans@rugaji.lv

Otrdienās no plkst.  1000 - 1300

(Skolas iela 3, Benislava)

 
Rugāju sporta centra direktors

 

 LAURIS KRĒMERS
 Tālrunis: 28606972
 E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv

Otrdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.

 1000 - 1500

 1000 - 1500

(Kurmenes iela 87a, Rugāji)

 Rugāju novada vidusskolas direktore 
 IVETA ARELKEVIČA
 Tālrunis: 27804316; 64521335
 E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv

Trešdienās no plkst.  900 - 1200

(Kurmenes iela 87, Rugāji)

 
Lazdukalna feldšeru 
 veselības punkts (ārsta palīgs)
 IRĒNA SVILĀNE
 Tālrunis: 26346882
 Darba laiks: no plkst. 830 - 1500

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 -   1200

900 -   1200

900 -   1200

900 -   1200

900 -   1200

Apmeklētājus punktā pieņem: 

(Bērzu iela 1 - 4, Benislava)

Apmeklētājus punktā pieņem: 

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - 
Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās

Sestdienās

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

1100-  1330

1400 - 1730

1100-  1330

1400 - 1730

1000 - 1330 

1400 - 1630

1000 - 1330 

1400 - 1630

1000 - 1330 

1400 - 1630

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - 
Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - 
Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900  -   1300

1330 - 1700

900  -   1300

1330 - 1700

900  -   1300

1330 - 1700

900  -   1300

1330 - 1700

900  -   1300

1330 - 1700Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - 
Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

 Zobārstniecības kabinets

 
Zobārste
 SVETLANA PUKA
 Tālrunis: 26353206

 
Zobu higiēniste

 
EVIJA SAPOŽKOVA

 
Tālrunis: 26318099

Ceturtdienās no plkst. 1000 - 1500

(Liepu iela 4, Rugāji)

Trešdienās no plkst. 900 -   1700

Pēc iepriekšēja pieraksta
(Liepu iela 4, Rugāji)

 

Nodokļu administratore
 INA POIŠA
 Tālrunis: 64521350; 26698757
 E-pasts: nodokli@rugaji.lv

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Maksājumus kasē pieņem: 

Apmeklētājiem centrs atvērts:

Darba laiks: no plkst. 1000 - 1800

Maksājumus kasē pieņem: 
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 VISPĀRĒJĀ UN JURIDISKĀ NODAĻA

 

 Nodaļas vadītājs
 GUNTARS PIPURS
 Tālrunis: 64507246; 27871004
 E-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem:

 Lietvede
 IEVA SĪLE
 Tālrunis: 64521348; 27840305
 E-pasts: lietvede@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230  1300 -  1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Juriskonsulte
 LAURA KONIVALE
 Tālrunis: 26383351; 64521348
 E-pasts: laura.konivale@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230  1300 -  1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Datoradministrators
 KASPARS DUĻEVSKIS
 Tālrunis: 26381088
 E-pasts: admin@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230  1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 AGRITA LUŽA
 Tālrunis: 25446474; 27843383
 E-pasts: agrita.luza@rugaji.lv
                

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230  1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Sekretāre
 ARNITA PUGAČA
 Tālrunis: 27832856
 E-pasts: dome@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230   1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 FINANŠU NODAĻA

 Galvenā grāmatvede
 ILGONA ŠAICĀNE
 Tālrunis: 64507244; 27818200
 E-pasts: ilgona.saicane@rugaji.lv

 Vecākā grāmatvede
 VALENTĪNA VOITE
 Tālrunis: 64507244; 27818200
 E-pasts: gramatvediba@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230   1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230   1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Grāmatvede
 VELGA JEROMENOKA
 Tālrunis: 64507244; 27818200
 E-pasts: gramatvediba@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230   1300 - 1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

 ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA

 
 Nodaļas vadītāja
 LONIJA MELNACE
 Tālrunis: 27850898
 E-pasts: planotaji@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem:

 Nekustamā īpašuma speciālists
 JANA KRILOVA
 Tālrunis: 27803039
 E-pasts: zemesspecialists@rugaji.lv

Apmeklētājus pieņem darbadienās
no plkst. 830 - 1230  1300  -  1700

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Apmeklējumu ārpus noteiktā pieņemšanas laika, 
lūgums saskaņot ar attiecīgās institūcijas 

vadītāju vai darbinieku. 

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.
no plkst. 

900   - 1000

1300 - 1700

900   - 1000

1300 - 1700

900   - 1000

1300 - 1700

900 -  1000

900 -  1000

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.

1300 - 1600

900 -   1200

900 -   1200

(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu 
nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) izveide novadu nozīmes attīstības centros ir uzsākta 
jau 2015. gadā. Tie darbojas sadarbībā ar pašvaldībām un no-
drošina klientiem gan pašvaldību pakalpojumus (kā līdz šim), 

gan noteiktus valsts pakalpojumus. VPVKAC darbu koordinē Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadarbībā ar iestādēm 
arī  Rugāju un Benislavas klientu apkalpošanas centri sniedz  dažādus 
pakalpojumus.

  Institūcija   Pakalpojums
  Lauku atbalsta dienests   Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas 

  pakalpojumu izmantošanā.
  Nodarbinātības valsts 
 aģentūra

  Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
  1. CV un vakanču reģistrēšana.

  6. Karjeras pakalpojumi.
  7. Apmācību monitorings.
  8. Darba tirgus prognozes.

  5. Profilēšana.
  4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
  3. Informatīvās dienas e-versija.
  2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.

  Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
  1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

  9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
  10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

  5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
  6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
  7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi. 
  8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

  4. Manā īpašumā deklarētās personas.
  3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
  2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

  Pilsonības un migrācijas 
  lietu pārvalde

Izvērsts saraksts ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegtajiem pakalpojumiem tika publicēts “Kurmenītes“ augusta 
numurā. Ar pakalpojumu klāstu var iepazīties arī www.latvija.lv. 
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APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes

2016. gada 15. septembra lēmumu Nr.156

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

15.09.2016.                                                                                                                      Nr.7/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

      Izdarīt Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra saistošajos noteikumos 
Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādu grozījumu:

        papildināt noteikumus ar 101.1. punktu šādā redakcijā:
„10 1.1.Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādes internātā.
101.1. Pabalstu ēdināšanai (brokastis, launags un vakariņas) vispārējās izglītības 
iestādēs mācību gada laikā piešķir 50 procentu apmērā no Rugāju novada pašvaldības 
apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas izglītojamajam, kurš mācās Rugāju no-
vada vispārējās izglītības iestādē klātienē un dzīvo internātā.
101.2. Pabalstu izglītojamajam piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo 
stāvokli. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē katru mēnesi izmaksā pa-
kalpojuma sniedzēja bankas kontā.”

Domes priekšsēdētāja                                                            Sandra Kapteine

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

 1. Īss projekta 
     satura izklāsts.

 Saistošie noteikumi papildina 2013.gada 23.septembra  
 saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada  
 pašvaldības pabalstiem” pašvaldības pabalsta 
 ēdināšanai piešķiršanas un saņemšanas principus, to 
 personu loku, kurām ir tiesības saņemt šo palīdzību.

 2. Projekta nepieciešamības
     pamatojums

 Saistošajos noteikumos papildināts ēdināšanas 
 pabalsta saņēmēju loks iekļaujot izglītojamos, kas 
 dzīvo vispārizglītojošās skolas internātā, noteikta 
 pabalsta saņemšanas kārtība.
 Ņemot vērā, ka grozījumos ir paredzētas, galvenokārt,  
 redakcionālas izmaiņas, tad ietekme uz pašvaldības 
 budžetu nav būtiska.

 3. Informācija par 
     plānoto projekta ietekmi
     uz pašvaldības budžetu
 4. Informācija par plānoto  
     projekta ietekmi uz 
     uzņēmējdarbības vidi 
     pašvaldības teritorijā

 Būtiski neietekmē.

 5. Informācija par 
     administratīvajām 
     procedūrām

 Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
 Sociālais dienests.

 6. Informācija par 
     konsultācijām ar 
     privātpersonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja                                                            Sandra Kapteine

Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes 
uzlabošanas atbalsta programmai
         Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šo-
dien dzīvo pirms vairākiem gadu desmi-
tiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzo 
gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir 
būtiski pasliktinājies - fiziski nolietojušās 
konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels 
skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mā-
jokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. 
Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas 
izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrā-
jumi avārijas remontiem.
            Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar 

Eiropas  Savienības  struktūrfondu   līdzek-
ļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts 
atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas programma. Ar tās 
palīdzību iespējams renovēt māju, padarot 
to energoefektīvu un palīdzot ilgtermiņā 
saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz 
pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mā-
jas    energoefektivitātes   uzlabošanas  dar-
biem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts 
no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārē-
jās izmaksas iespējams saņemt kā bankas 

aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.
Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes 
uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug 
mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas 
laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri.
Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju energoefektivi-
tātes uzlabošanas programma? 
Iedzīvotāji    ar   pilnvarotās   personas    starpniecību    savas     mājas 
energoefektivitātes projektam var saņemt daudzpusīgu  valsts  atbalstu:
-ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas iespējām un 
nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu saga-
tavošanu;
-ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 
50% no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais energo-
patēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai 
cits finansētājs) ;
-ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja energoefektivitātes projekta fi-
nansēšanai nav pieejams finansējums no komercbankas, kas piedalās 
energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;
-ALTUM garantija komercbankas vai cita finansētāja aizdevumam. 
Garantija kalpos kā nodrošinājums finansētāja aizdevumam.
Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 
dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu 
skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mā-
jas platības.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? 
Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt sienu, pagraba, 
bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā 
un aukstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un ci-
tus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.
Ar ko sākt? 
Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lēmums par mājas renovāciju – 
lai sāktu rīkoties, ir nepieciešama piekrišana no divām trešdaļām mā-
jas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var ar piln-
varotās personas starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā 
un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs 
būvnieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mā-
jas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska persona, kuru ir deleģē-
juši mājas iedzīvotāji.
         Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas darbība 
ALTUM tika uzsākta šā gada aprīlī, uzsākot iedzīvotāju konsultēšanu. 
Sākot ar oktobri visā Latvijā notiks bezmaksas informatīvie semināri 
māju apsaimniekotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuros tiks 
sniegta informācija gan par programmas iespējām un nosacījumiem, gan 
par dokumentu sagatavošanu un tehniskiem risinājumiem. Informācija 
par semināru norises vietām un laikiem tiks publicēta ALTUM mājas 
lapā www.altum.lv
             
Papildu  informācija  par  daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv

Informācija dzīvojamās mājas (Liepu ielā 6, 
Skujetniekos) dzīvokļu īrniekiem

Skatot situāciju, kā ir ar aprēķinā-
to pakalpojumu maksu veikšanu 
pēdējos 12 mēnešos, tad parād-
saistības daudzreiz pārsniedz 
pieļaujamo apmēru.  Kopumā 
dzīvokļu īrnieku parādsaistības 
(dzīvokļu īres maksa, ūdens un 
kanalizācijas izmantošana) uz 
31.08.2016. ir 4062,74 euro,  no-
maksāti tikai  50 % no aprēķinātās 
summas. 
            Rugāju novada dome ai-
cina  mājas iedzīvotājus, kuri nav 
veikuši samaksu,  norēķināties 
par pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem, jo tikai tad varēs 
uzsākt mājas siltināšanas projek-
ta sagatavošanu! 

Rugāju novada domes 
izpilddirektore
Daina Tutiņa

           Lai plānotu dzīvojamās mā-
jas (Liepu ielā 6, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā) siltināšanas 
projektu, kur visi dzīvokļi, izņemot 
vienu dzīvokli, ir pašvaldības 
īpašumā,  vispirms  dzīvokļu  īrnie-
kiem ir jānorēķinās ar pašvaldību 
par uzkrātajiem parādiem par īres 
maksu un komunālajiem pakalpo-
jumiem.
               Projekta priekšfinansēšanai un 
līdzfinansēšanai būs nepieciešams 
aizdevums, taču to nebūs iespējams 
saņemt. Noteikumi par projekta 
īstenošanu nosaka, ka aizdevumu 
varēs saņemt, ja mājas parādsaistī-
bu apjoms par saņemtajiem pa-
kalpojumiem (apsaimniekošanas, 
atkritumu apsaimniekošanas, siltu-
mapgādes, ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumi) būs mazāks 
par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu  
summas pēdējos 12 mēnešos. 
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Rugāju novada pašvaldība gatava 
apturēt dabas piemēslotājus

 Dubļukalns – Tilža (3,5 kilometrā, Cūkusala)

 Rūbāni – Primenes (5,137 kilometrā)

 Rēzekne - Gulbene (Kapūne)

    Lai apturētu dabas piemēslotāju 
nosodāmo   rīcību  pret vidi un  līdz -
cilvēkiem, arī Rugāju novadā, 
problēmzonās, kur tiek  novērota ne -
legāla atkritumu izmešana, tiek izvie-
toti informatīvi baneri. Tajos paustais 
vēstījums „Nemēslo! Mēs šeit dzīvo-
jam!” atgādina, ka piemēslotās vietas 
nepaliek nepamanītas, un tās rada 
nepieļaujamus dzīves apstākļus ap-
kārtējai sabiedrībai.
  Baneru izvietošana ir Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM), AS „Latvi-
jas valsts meži” (LVM), Latvijas 
Pašvaldību savienības, Vidzemes 
plānošanas reģiona un SIA „ZAAO” 
kopīgais ieguldījums Latvijas simt-
gadei veltītajā vides iniciatīvā „100 
darbi Latvijai”.
     Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Kaspars Gerhards: 
„Ikvienam iedzīvotājam jāatceras, ka 
nevietā   izmesto   atkritumu  apsaim-
niekošana   notiek  par  pašu   maksā-
tajiem nodokļiem. Jo vairāk līdzekļu 
pašvaldībai jāatvēl negodprātīgu pil-
soņu atstāto atkritumu savākšanai no 
mežiem,   ceļmalām,   ezeru      kras - 
tiem un citām nepiemērotām vietām, 
jo mazāk naudas paliek dzīves telpas 
kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, 
bērnu rotaļu laukumu un sporta lau-
kumu izveidei, publisko peldvietu 
ierīkošanai. Turklāt šādas informatī-
vas kampaņas palīdzēs iedzīvotājiem 
veidot izpratni par vidi, kurā dzīvo-
jam, kā izdarīt videi draudzīgākas iz-
vēles un nepiesārņot to. Šāda pieeja 
ir daudz efektīvāka un motivējošāka, 
nekā sodu piemērošana.”
     Vienlaikus VARAM atgādina, ka 
atkritumu radītājam ir pienākums 
noslēgt līgumu par sadzīves atkritu-
mu savākšanu ar savas pašvaldības

apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts 
līgums   ar   pašvaldību.   Administra - 
tīvo pārkāpumu kodeksā par sadzīves 
atkritumu radītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanā paredzēts 
naudas sods fiziskajām personām – no 
70 līdz 700 euro, bet juridiskajām per-
sonām — no 430 līdz 1400 euro.    
   „Pašvaldības iegulda nozīmīgus 
resursus, tajā skaitā nodokļu maksātāju 
naudu, lai radītu atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmu, un veidotu pieejamu, 
lietošanai ērtu infrastruktūru atkritu-
mu izmešanai tiem paredzētās vietās. 
Talkas diena reizi gadā, kad dodamies 
savākt citu izmestus atkritumus, neat-
risina dabas piemēslošanas problēmu, 
visam pāri stāv cilvēka  saprāts, in-
teliģence un sirdsapziņa. Baneri 
palīdzēs pašvaldībām kaut nedaudz 
izmainīt mēslotāju apziņu, atgādinot, 
ka šāda rīcība nav akceptējama visai 
sabiedrībai,” uzsver ZAAO valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais.
     Rugāju novada domes priekšsēdētā-
ja Sandra Kapteine: “Rugāju no-
vadā esam uzstādījuši trīs banerus, ar 
domu, ka tie cilvēki, kas dodas cauri 
mūsu novadam, plakātus pamanīs un 
aizdomāsies par to vai izmest atkritu-
mus dabā. Es noteikti nedomāju, ka 
lielākie dabas piesārņotāji ir mūsu no-
vada iedzīvotāji - to, ka šādu atkritumu 
paliek arvien mazāk, redzam pavasara 
lielajās talkās gadu no gada. Bet gribē-
tos piedzīvot brīdi, kad šo atkritumu 
tiešām nebūtu. Un cilvēki saprastu, ka, 
lai   atbrīvotos   no   sadzīves  atkritu -
miem,  ir  jāizmanto  tam paredzētas 
vietas. Šie baneri palīdzēs veidot ap-
ziņu, ka nevajag piesārņot dabu, jo 
pašiem gribas dzīvot skaistā, sakoptā 
un tīrā vidē.”

Teksts, foto: Agrita Luža 

Ziemeļlatgales pašvaldības 
mērķtiecīgi attīsta dabas tūrisma 
piedāvājumu
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinā-
jusi Rugāju, Balvu,  Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novadu 
pašvaldību kopprojektu „Loba doba  Zīmeļlatgolā  jeb  atklāj  
dabas  pētnieku sevī!”,  kura  mērķis ir Ziemeļlatgales  dabas  
vērtību  atklāšana,  godinot  Latvijas  valsts  pastāvēšanas simt-
gadi. 

             Ziemeļlatgale ir bagāta ar mežiem un 
dabas    resursiem,   taču     šis     resurss    nav 
pietiekami apzināts un atklāts iedzīvotājiem un 
Latgales potenciālajiem viesiem. Lai veicinātu
dabas atpazīstamību Ziemeļlatgalē, nākamā 
gada tūrisma sezonai tiks izveidots tūrisma 
ceļvedis „Loba doba Zīmeļlatgolā”, kurā tiks 
apkopota  informācija  par  dabas teritorijām, 
īpaši izceļamām   ainavām un vietām skaistai 
atpūtai, velotūristiem noderīga informācija, kā 
arī pasākumi, kas saistīti ar dabu un protams 
ieteikumi videi draudzīgai atpūtai.
           Svarīgs ieguldījums tūrisma jomas 
attīstībā būs piecu vides instalāciju objektu 
uzstādīšana katra novada teritorijā. Vides in-
stalāciju objekti paredzēti kā 4 dabas stihiju 
atspulgi, kas ir uguns, ūdens, gaiss, zeme un 
tiks iekļauti tūrisma maršrutā kā īpaši apskates 
objekti jaunajā dabas  ceļvedī.  Vides   instalā-
ciju objekti, kas simbolizē dabas neaptveramo 
spēku un skaistumu darīs Ziemeļlatgali par 
vēl interesantāku un pievilcīgāku ceļojuma 
galamērķi. Rugāju novadā vides instalāciju 
objektam izvēlēta vieta  Rugāju  ciema centrā   
pie    autobusa pieturas. Savukārt, visa gada 
garumā Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas 
un Viļakas novados tiks organizēti vides 

apziņu veidojoši pasākumi visām 
paaudzēm, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotā-
jiem atklāt Latvijas dabas skaistumu no 
jauna. Projekta realizācijai piešķirtais fi-
nansējums   ir   52   tūkstoši   eiro  un  ap-
stiprinātās aktivitātes plānots īstenot līdz 
2017. gada septembrim. Rugāju novada 
pašvaldība ir projekta iniciators un va-
došais projekta partneris. Ziemeļlatgales 
pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgu-
mu par kopēju un mērķtiecīgu darbību, lai 
veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē. 
Dabas tūrisma un velo tūrisma attīstība 
Ziemeļlatgales teritorijās tiek izvirzīta kā 
prioritārs uzdevums tūrisma izaugsmei un 
ilgtspējai. “Projekts “Loba doba Zīmeļlat-
golā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” 
veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots 
ar Latvijas vides aizsardzības fonda un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas finansiālu atbalstu”.

Teksts: Rugāju novada uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības centra vadītāja 

Mārīte Orniņa
Foto: Solvita Dzērkale



IZGLĪTBA “Kurmenīte“  2016. gada  septembris8

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 
Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestādēs
        Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā „Spor-
ta inventāra iegādei mācību priekšme-
ta „Sports” standarta īstenošanai 
izglītības iestādēs” atbalstu ieguva arī 
Rugāju novada domes iesniegtais pro-
jekts „Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde Rugāju novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”.
           Projekta mērķis ir veicināt izglīto-
jamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu 
un vēlmi regulāri piedalīties sporta 
nodarbībās, nostiprinot un uzlabo-
jot veselību, attīstot fiziskās spē-
jas, sekmējot harmonisku fizisko un 
garīgo attīstību, nodrošinot daudz-
veidīgu fizisko  aktivitāšu piedāvāju-
mu  un  atbilstošu  sporta inventāru un 
pašvaldības izglītības iestādēs. 
    Iegādājoties sporta inventāru un 

aprīkojumu Rugāju  stadionam, tiks 
nodrošinātas pilnvērtīgas fiziskās 
aktivitātes vieglatlētikā,  ārpus tel-
pām,  gan Rugāju novada vidussko-
las audzēkņiem sporta stundās, gan 
Rugāju sporta centra audzēkņiem 
treniņos. Būs iespējams rīkot arī sa-
censības vieglatlētikā novada ie-
tvaros, gan arī starpnovadu ietvaros, 
motivējot audzēkņus   treniņiem  un    
sasniegumiem. Projekta ietvaros tiks 
iegādāts šāds inventārs un aprīko-
jums –  starta bloki (4 gab.),  sacensī-
bu barjeras  (10 gab.), augstlēkšanas 
paklāji komplektā ar lietus pārvalku. 
      Iegādājoties un papildinot spor-
ta aprīkojumu Rugāju novada Eg-
laines    pamatskolas   sporta    zālei, 
tās    audzēkņi     varēs     apgūt  gan   
augstlēkšanas pamatprasmes,  gan  

arī fizisko spēju attīstībai un ve-
selības nostiprināšanai un uzlaboša-
nai, veikt  līdzsvara un koordinācijas 
vingrojumus. Īpaši svarīgi papil-
dināt   skolas   sporta  inventāru,  ko
var izmantot  speciālās izglītības 
programmas  audzēkņi   sporta    no-
darbībās un sporta interešu izglītības 
pulciņā. Projekta ietvaros tiks 
iegādāts  inventārs un aprīkojums – 
augstlēkšanas paklājs, augstlēkšanas 
statīvi, augstlēkšanas latiņa, līdzs-
vara aprīkojuma „BOSU 3D” sistē-
ma,  TOGU Senso līdzsvara „ezītis” 
(4 gab.), līdzsvara staigulis (2 gab.), 
līdzsvara celiņš. 
      Projektu finansē no valsts budže-
ta līdzekļiem (IZM 2016.gada valsts 
budžeta programmas 09.00.00 
„Sports” apakšprogrammas 09.04.00 

„Sporta būves”) un pašvaldības līdz-
finansējuma. Vienam projektam piee-
jamais maksimālais finansējuma ap-
mērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 
līdz EUR 3500. Projekta pieteikuma 
iesniedzējs projekta īstenošanā piedalās 
ar līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā 
no kopējā projekta ietvaros pieprasītā 
finansējuma apmēra.

Kopējās projekta izmaksas  -  
EUR 7702,14

Izglītības un zinātnes ministrijas 
piešķirtais finansējums - EUR 3496,77 

Rugāju novada domes 
līdzfinansējums - EUR 4205,37

Teksts: Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore
Daina Tutiņa 

Erasmus+ brauciens uz Īriju

          Vasarā, jūlija pēdējā nedēļā, 
man tika dota lieliska iespēja doties uz 
Erasmus+ programmas tālākizglītības 
kursiem Īrijā - ”Grupu dinamika un 
sociālās prasmes klasē”. Kursu laikā 
ar 24 skolotājiem no Itālijas, Īrijas, 
Somijas, Vācijas, Spānijas, Grieķi-
jas un Slovēnijas diskutējām par 
to, kā saglabāt skolēnu interesi par 
mācībām, kā uzlabot jauniešu, īpaši 
pusaudžu, spēju darboties grupā jeb 
komandā, jo tas ir jāapgūst jau skolā, 
pirms iesaistīšanās darba tirgū. Katrs 
dalībnieks iepazīstināja ar savu valsti, 
novadu un skolu. Salīdzinājām mūsu 
izglītības sistēmas, veicām ieskatu 
Īrijas izglītības sistēmā, dalījāmies 
pieredzē, apguvām un izmēģinājām 
modernas un aktīvas mācību metodes, 
kuras ietver sevī radošo mākslu, darbu

grupās, ieinteresētību, grupu diskusi-
jas, vienaudžu atbalstu, cieņu vienam 
pret otru, sadarbību, sevis novērtēšanu 
un sociālo prasmju uzlabošanu.    
          Iegūtās zināšanas un pieredze 
tiks ieviesta skolas ikdienas darbā. Iz-
veidotie kontakti ar šo valstu skolotā-
jiem dos iespēju arī turpmāk dalīties 
idejās  un  analizēt  kopējās problēmas.
Skolotājam ir nemitīgi jāseko līdzi lai-
kam un jāmainās gan pašam, gan arī 
jāmudina un jāpalīdz mainīties citiem. 
Tieši šāda veida kursi dod motivāciju 
būt radošam un enerģiskam, lai spētu 
pielietot jaunas zināšanas un pieredzi 
savā darbā.

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja Ināra Ločmele

Foto: no personīgā arhīva

Zinību diena Rugāju novada 
vidusskolā 
        Viskrāšņākie rudens ziedi, visskaistākās matu lentes un solīdākie tērpi, tas 
prieks un uztraukums reizē, kas tik ļoti piestāv 1.septembrim, liek skolas sāku-
mu gaidīt un uztvert kā nozīmīgus svētkus. Kā gan savādāk, jo jauns mācību 
gada sākums ir lieliska iespēja sākt ko jaunu ne tikai pirmklasniekiem, bet arī 
viņu vecākiem un pedagogiem, kuri arvien ir gatavi palīdzēt kāpt skolēniem 
nozīmīgajā zināšanu kalnā.

   Rugāju novada vidusskolas di-
rektore Iveta Arelkeviča, uzrunājot 
svinīgā pasākuma klātesošos, jautā-
ja vai mums visiem ir izdevies iz-
baudīt vasaru. Atbildes bija nevien-
nozīmīgas, un arī direktore piekrita, 
ka vasara šogad ar laika apstākļiem 
mūs nebeidza pārsteigt. “Bet ko tad 
šī vasara mums ir iemācījusi? Man 
šķiet, to, ka katru dienu ir jādara tas, 
ko varam izdarīt tagad un uzreiz. 
Neatlikt  neko  uz  rītdienu,  jo neva-
ram zināt kāds laiks būs rīt!”, smai-
dot pastāstīja I. Arelkeviča. 1. sep-
tembris ir svētku diena – svarīga 
atspēriena diena pirms jauna posma 
uzsākšanas. Kāds uzsāk mācības 
1.klasē, kāds ir ceļā uz jaunu 
izglītības pakāpi, bet vēl kāds droši 
sper pirmos soļus studiju gaitās. “Es 
zinu, ka varu priecāties par mums – 
rugājiešiem. Par mūsu skolēniem, 
vecākiem, pedagogiem un visiem 
novada ļaudīm. Priecāties par to, ka 
mēs esam šeit un pietiekami stipri, 
un izskatās, ka tādi būsim vēl ļoti 
ilgi,“ atzina vidusskolas direktore. 
Tāpat I. Arelkeviča aicināja visus 
padomāt par divām vērtībām, kuras 
mums ir dotas – brīvību un drošību. 
“Es ceru, ka mēs šīs vērtības protam 
un pratīsim novērtēt. Tāpēc, lai šis 
gads mums visiem ir radošuma un 

prieka pilns, apgūstot jaunas zināšanas!” 
vēlēja direktore.
    Rugāju novada vidusskolas pirm-
klasnieki, jau sešus gadus pēc kārtas, 
saņem skolas somas ar mācību proce-
sam nepieciešamajiem piederumiem. 
Arī šogad skolā tika uzņemti pārstāvji 
no Rīgas Evanģēliskās draudzes, kuri 
sarūpējuši dāvanas, priecājās līdz ar 
skolēniem. Draudzes mācītājs Klāvs 
Bērziņš pasākuma apmeklētājus sveica 
ar vārdiem, kuri ir nozīmīgi visiem – 
gan maziem, gan lieliem - “Ar mūžīgu 
mīlestību es mīlēju Tevi” (Jeremijas 
31:3). “Šos vārdus mums saka Dievs, 
un tā pienākas katram jaunam iesāku-
mam. Ir taču tāds priecīgs satraukums, 
jo mammas no rīta pucēja savus mazos 
bērnus, arī lielos samīļoja. Skolotāji arī 
bija satraukti. Kāpēc tas viss tā notiek? 
Tam visam pamatā ir viens vārds – 
mīlestība. Vecāki mīl savus bērnus un 
tāpēc ir satraukušies par viņiem. Un 
tādā mīlestībā jūs augat, un skatos zālē 
– to brīnumu var redzēt gan skolēnu, 
gan vecāku,  gan  skolotāju  acīs.  Tas  
arī ir dzinulis mūsu draudzei atvērt to 
maciņu un palīdzēt jums. Mēs to darām 
labprāt un darīsim arī turpmāk. Dievs 
saka, ka mīlestība ir jādod tālāk, jo tā 
stāv pāri visam,” pastāstīja K. Bērziņš. 

Teksts, foto: Agrita Luža 

Zinību dienas pasākums Rugāju novada vidusskolā 
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Skolēni, ciemojoties zemnieku saimniecībā “Dālders“,
 ieguva noderīgas zināšanas par ogu audzēšanas procesiem. 

Dzejas nedēļa sākumskolā 
       Ar gardu pankūku pikniku 
upes līcītī pie skolas  16. septembrī 
noslēdzās šī rudens Dzejas dienas  
RNV sākumskolā. Kādēļ pankūkas? 
Jo ar pankūkām varēja nogaršot 
ievārījumus no gandrīz piecdesmit 
vecāku sarūpētajām saldumu bur-
ciņām, šādi arī caur vēderpriekiem 
vēl tuvāk iepazīstot dažādas ogas, 
par kurām skolēni meklēja dzejoļus, 
lasīja, kā arī sacerēja tos paši visas 
nedēļas garumā. Jo šī gada Dze-
jas nedēļas tēma mūsu skolā bija 
„Odziņ, mana sārtvaidzīte.”
             Uz noslēguma pasākumu sko-
las zālē ieradās arī pati Sārtvaidzīte, 
kas ne vien noskatījās skolēnu saga-
tavotās prezentācijas un palīdzēja 
skolotājām izvērtēt klašu rezultātus 
dažādos konkursos, bet arī uzdejoja 
kopīgi dziedātās dziesmas pavadī-
jumā un neatteica savu palīdzību 
pīlādžogu kreļļu vēršanā.

         Nedēļas  gaitā  skolēni iepa-
zinās arī ar ogu audzēšanu Sandras 
Paideres zemnieku saimniecībā 
„Dālders”. Gabriela un Danie-
la mamma Daiga bērniem rādīja 
un stāstīja visu par dzērveņu un 
lielogu melleņu audzēšanu Nau-
daskalna purvā un pēc tam ierādī-
ja ogu lasīšanu aroniju plantācijā 
Kozupē. Skolēni varēja ogas ne 
vien nogršot audzēšanas vietās, 
bet   arī  ievākt    skolas    virtuvei 
un aiznest   pacienāšanai   mājinie-
kiem, jo zemnieku saimniecība 
bija sarūpējusi  katram bērnam arī 
kastīti, kurā ogas salasīt.
     Jaunie iespaidi ir bagātinā-
juši zināšanas un  paplašinājuši 
skolēnu redzesloku. Bet grāmat-
plauktā iegūlušas skolēnu pašu 
darinātās dzejoļu grāmatiņas, 
kuras  varēs  palasīt  kopā ar vecā-
kiem garajos rudens vakaros.

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 1.klases audzinātāja Agita Kukurāne
Foto: no personīgā arhīva 

21. septembrī Latvijā norisinājās 
“Pasaules labāko ziņu diena”

Rugāju novada vidusskolas Ekopadomes komanda ( kopbildē no kreisās ) - Gunita 
Pedele, Anita Garā, Valters Šmagris, Kadrija Kočāne, Elgars Adelčs, Līva Gar-
backa, Ritvars Dobrovoļskis, Endija Garā, Reinis Ozoliņš, Meldra Pērkone un fo-
togrāfe - Rēzija Puško, kura skolu pārstāvēja 21. septembrī otrreiz Latvijā notie-
košajā akcijā “ Pasaules labāko ziņu diena”. 

15. septembrī Viļānu vidusskolā notika Daugavas Vanagu Latvijā Vanadzēnu 
rudens sporta sacensības militarizētajā stafetē, šautriņu mešanā un dambretē, 
kurās piedalījās 7 komandas no Rēzeknes, Viļakas un Rugāju novadiem. Eg-
laines  vanadzēniem   bija  interesanti  mēroties  prasmēs  ar  pārējiem dalībnie-
kiem. Dambretē un šautriņu mešanā spēkojās jaunāko klašu vanadzēni, bet 
stafetē startēja vecākie vanadzēni. Pavisam sacensībās piedalījās 15 Eglaines 
pamatskolas vanadzēni.

Teksts: Anita Stalidzāne
Foto: no personīgajiem arhīviem 

       Šī gada 21. septembrī Latvijā 
norisinājās biedrības “Latvijas Plat-
forma attīstības sadarbībai” (LAPAS) 
organizētā informatīvā akcija „Pa-
saules labāko ziņu diena”. Akcija vi-
sas dienas garumā notika 15 Latvijas 
pilsētās un apdzīvotās vietās – Rīgā, 
Aizputē, Balvos, Cēsīs, Liepājā, Gul-
benē, Ventspilī, Kuldīgā, Daugavpilī, 
Jūrmalā, Brocēnos, Rēzeknē, Rugāju 
novadā, Iecavā, Mežvidu pagastā.
         Pasākuma laikā tika dalītas ak-
cijas avīze, kurā publicēta aktuālā at-
tīstības sadarbības jomas informācija. 
Šogad   izdevums     papildināts      ar 
LAPAS sagatavotu avīzes pielikumu 
“Pasaule kļūst labāka”, kurā  stāstīts 
par LAPAS un biedru organizāciju  
aktualitātēm, īpaši par rudenī gaidāmo 

kampaņu par godīgu starptautisko 
nodokļu politiku.
         Rugāju novadā, brīvprātīgie, pasā-
kuma ietvaros,  plānoja izveidot sienas    
avīzi,    kurā   tika    apkopoti vietējo 
cilvēku viedokļi par, viņuprāt, vislabā-
kajiem notikumiem novadā, valstī un 
pasaulē. Akcijas iniciatīva nāk no Dāni-
jas, un šogad septembra un oktobra lai-
kā ar to solidarizēsies vairāk nekā 20 
valstis visā Eiropā. Tās laikā attīstības 
sadarbības aktīvisti sabiedrībai  vēstī 
par progresu un attīstības risinājumiem 
sadarbībā ar ANO, Eiropas Savienības, 
valsts iestādēm, NVO un privātā sekto-
ra uzņēmumiem. 

Vairāk info: 
www.worldsbestnews.org.

Foto: Rēzija Puško 

EKO skolas un Vanadzēnu aktivitātes 

2016. gada 19. septembrī, Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā norisinājās Eko skolu ap-
balvošanas  pasākums,  kurā piedalījās  Rugāju  novada  vidusskolas  un  Eglaines  
pamatskolas pārstāves - (no kreisās) Rēzija Puško, Jana Jansone, Anita Garā. 
Pasākuma laikā meitenes saņēma “Zaļo diplomu“ par sasniegumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un 
tās apkārtnē, kas apliecina, ka arī Rugāju novada vidusskolai ir piešķirts Latvijas 
Ekoskolas nosaukums. Rugāju novada Eglaines pamatskola šogad saņēma Latvi-
jas Ekoskolas sertifikātu, tāpat kā Rugāju novada vidusskola. 
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“Nevar tā – te ir mana 
  robeža un viss!”

Kad intervijai uzrunāju Rugāju novada vidusskolas direktori IVETU 
ARELKEVIČU, viņa man saka: “Varbūt kaut kad vēlāk, tagad nav tāds 
īsti piemērots laiks, daudz neskaidrību, es vēl kaut ko ne tā pateikšu…”.  
Bet intervija notiek.  Ierodos  direktores   kabinetā,  sagatavojamies  un ar 
katru   intervijas   jautājumu,  rodas  pārliecība,  ka  par    spīti    daudzām   
neskaidrībām   saistībā   ar   tikko   sākušos   mācību   gadu,   I. Arelkeviča 
kontrolē situāciju – tā mierīgi un ar apdomu. Mēs runājam par lietām, kas 
saistītas ar skolu un skolēniem, par izaicinājumiem, un par dažādām dzīves 
mācībām. “Nevar tā – te ir man robeža un viss - to, kas aiz manas robežas 
vairs vispār nedaru,” intervijā atzīs direktore.

Cik ilgs laiks pagājis, strādājot 
Rugāju novada vidusskolā?
Rugāju vidusskolā par skolotāju sāku   
strādāt   no   2000. gada,  bet direktore 
esmu kopš 2014. gada. 

Ar kādām sajūtām sagaidīts šis 
mācību gada sākums?
Gaidīju ar cerību, ka jau septembra 
sākumā būs zināmas skolotāju algas. 
Par “jauno skolotāju algu modeli” 
sprieda jau vairākus gadus, cerēju, ka 
būs  sakārtotība.  Diemžēl  jūlijā ap-
stiprinātajā dokumentā atkal ierakstīts, 
ka finansējumu skolām noteiks pēc 
skolēnu  skaita  1. septembrī.  Rēķinā-
šana visās   instancēs aizņem tik daudz 
laika! Šobrīd ministrija sola pre-
cīzus datus septembra pēdēja nedēļā! 
Skolām gan datus par pedagogu lik-
mēm pieprasīja 5.septembrī. Šī ne-
skaidrība arī ir visnejaukākais un rada 
stresu.  Būtu  taču  tikai   normāli,    ja 
pedagogi jau 1.septembrī precīzi zinā-
tu  savus   apmaksātos  darba    pienā - 
kumus. 

Kādas pārmaiņas ir sagaidījušas 
skolēnus un skolotājus, uzsākot 
jauno mācību gadu?
Ir veikti dažādi uzlabošanas darbi klašu 
telpās. Lielākais prieks un ieguvums ir 
skolas ēdamzāles telpu remonts. Lai 
arī viss pilnībā nav pabeigts, tomēr jau 
tagad, ieejot virtuvē, ir jauka sajūta – 
gaišas,   plašas  telpas. Pavārēm arī dar-
ba apstākļi kļuvuši labāki, jo uzstādīti 
jauni galdi, jaunas izlietnes, iekārtas. 
Uzreiz ieviesām nelielas izmaiņas 
ēdināšanas organizācijā - 2.maiņā 
skolēni paši savā šķīvī uzliek sev vēla-
mo piedevu daudzumu. Tā   rosinām 
visus “ēst atbildīgi” un samazināt at-
kritumos izmetamā ēdiena daudzumu. 
Iespējams, pēc kāda laika, tā   darīsim 
arī 1.maiņā 1.-6. klases ēdienreizēs. 

Taču skolēni pusdienas ieturēt jau-
najā ēdamzālē sāka tikai 12. sep-
tembrī.
Jā, pirmo mācību nedēļu virtuves 
telpas vēl remontēja. Remontdar-
bu pabeigšanas termiņš tika pārcelts 
no 26.augusta uz 12.septembri, taču 
arī tad  vēl daudz kas bija jāsakārto. 
Piektdienas vakarā  veikalā satiku sko-
las pavāri un runājām, ka sestdien un 
svētdien būs jāpastrādā, lai pirmdien 
būtu viss kārtībā. Sarunai pievienojās 
arī Kornēlija Konivāle. Viņa teica: 

“Kāpēc jūs nevarat tā mierīgāk? Lai 
celtnieki izdara, kāpēc tā jāskrien? 
Bet Rugājos savādāk laikam nevar, 
visam jābūt kārtībā!”  Man viņas vār-
di šķita tik forši, tādi uzmundrinoši. 
Aizdomājos un secināju, ka pie 
mums tiešām savādāk nevar – paska-
ties kaut vai uz Rugāju skaistajām 
puķu dobēm! Visi strādā un dara!

Jūs nemitīgi pieņemat kādu jaunu   
izaicinājumu  attīstot mācību 
procesu, mudināt to darīt arī 
kolēģus…
Rugājos ir viegli strādāt, jo par mūsu 
skolas darbiniekiem varu teikt, ka 
vismaz  90%  strādā  ar  ļoti lielu 
atbildību un ir apzinīgi. Domāju, 
ka būtu garlaicīgi, ja papildus neko 
nedarītu, nemeklētu. Mēs visu laiku 
izdomājam ko jaunu. 

Piemēram, Erasmus+ projekts! 
Par Erasmus+ projektu ir tiešām 
prieks! Prieks jau par to vien, ka 
sanāk “izraut” tos skolotājus, kuri 
varbūt nekad nav lidojuši, vai bijuši 
kursos ārpus Latvijas. Kad rakstīju 
1. projektu, pieteicu 8 mobilitātes, 
rēķinājos, ka apstiprinās varbūt pusi. 
Bet apstiprināja visas 8 mobilitātes! 
No katras metodiskās komisijas 
izvirzījām pa vienam skolotājam. 
Atceros, kāda sejas izteiksme bija 
Agitai Kukurānei, kad viņu kursiem 
izvirzīja sākumskolas MK! Viņa pati 
arī pēc tam smejoties teica: “Nu ja, 
gribat tikt no manis vaļā!” (smejas). 
Kad šovasar no mācību brauciena 
atgriezās Jānis Ikstens, prasīju, vai 
nākošreiz brauktu, uz ko viņš man 
atbildēja: “Ne tikai brauktu, pat pro-
jektu palīdzētu uzrakstīt!” Prieks  ka 
skolotāji pārvar savu nedrošību un 
gūst plašāku izpratni par izglītības 
procesiem Eiropā.

Kā ar iespējām jauniešiem ie-
saistīties  projektos un iegūt 
pieredzi ārpus Latvijas robežām? 
Tagad, kad ar Lolitu Krēbsi devāmies 
uz Nordplus projekta sagatavošanas 
vizīti  Zviedrijā,  izskatījām ļoti no-
pietnu tēmu – Baltijas jūra un tās 
vēsture, tirdzniecība, piesārņojums, 
drošības politika. Pēc sagatavošanās 
un projekta pieteikuma iesniegšanas, 
jāgaida finansējums un jāskatās 
kāds būs projekta vadītāju zviedru 
uzstādījums – skolotāju vai skolēnu 

mobilitāte. Protams,  gribētu dot 
skolēniem iespēju iesaistīties un gūt 
pieredzi citu valstu skolās.

Mūsu novada skolu audzēkņi ir 
aktīvi? 
Aktīvi, pavisam noteikti aktīvi. Tikai 
brīžiem šķiet, ka mēs paši skolotāji 
gribam visu viņu vietā darīt. Sajū-
ta, ka dažkārt mēs viņus par daudz 
nospiežam. Jāļauj viņiem pašiem, 
jo viņi ļoti labi tiek galā. Man patīk  
jaunieši, kas atnāk no Eglaines pa-
matskolas, jo viņi šķiet patstāvīgāki 
un sabiedriski aktīvāki. 

Tuvojas svētki pedagogiem, droši 
vien arī mūsu skolu skolēni būs 
gatavojušies, lai iepriecinātu 
skolotājus. Vai jums atmiņā ir pa-
likusi kāda īpaša skolotāju diena?
Vairāk vai mazāk atceros visas 
skolotāju dienas, un katrā ir kaut 
kas izceļams. Skolēni katru gadu 
pacenšas, katru gadu ir cits vad-
motīvs, viņi izdomā oriģinālus 
pārbaudījumus. Man jau šķiet, ka 
skolēni brīžiem ir mazliet nelaimīgi, 
jo   skolotāji   ir briesmīgi skolēni 
– neklausās, sarunājas, zīmītes rak-
sta (smejas). Skolēniem šie svētki ir 
tradicionāli ar to, ka viņi var vadīt 
stundas citiem skolniekiem, un tas 
patīk visiem. Man šķiet lieliski arī 
tas, ka šajā dienā stundas vada arī  
Rugājos zināmi sava darba profe-
sionāļi, bet kas nav skolotāji.

Kā jūs nonācāt līdz skolotājas pro-
fesijai?
Mamma gribēja, lai esmu ārste. 
Reizēm nodomāju, ka ķirurgs no-
teikti es varētu būt. Bet priecājos, ka 
esmu skolā. 

Kāda nozīme mūsdienās, jūsu-
prāt, ir izvēlei par labu skolotāja 
profesijai?
Ir   labi,  ka   jauni   cilvēki    izvēlas 
pedagoga arodu. Taču nevaru no-
saukti kādus īpašus motīvus. Tas no-
teikti ir jāgrib, jābūt prasmēm strādāt 
ar bērnu. Pietiek ar pāris gadiem, lai 
pārliecinātos, vai vari strādāt skolā, 
vai   nevari.   Ja   jūti,   ka   nevarētu, 
tad nemaz nevajag. Nevajag tā, 
ka uz katru mācību stundu jāiet 
ar piespiešanos. Bet vajag ar tādu 
domu – “Nu forši mums tie skolēni!” 
(smaida).

Ir  kāda  būtiska  atšķirība starp 
skolotājiem, kas strādā ilgstoši un 
tiem, kas tikko sākuši strādāt?
Tas ir ļoti individuāli. Vecums nav 
kritērijs. Drīzāk jāskatās personiskās 
īpašības. Skolotājam ir jāmāk būt mīļam 
un stingram reizē. Piemēram, skolotāja 
Margarita Lukstiņa, kura pensijā aizgāja 
ar 42 gadu skolotājas stāžu - viņu bērni 
mīl un respektē arī tagad. 

Droši vien vērtīgas atziņas ieguvāt arī 
esot skolniece un studente.
Vidusskolā man ļoti patika skolotāja 
A.Šnepera attieksme – viņa stundas bija 
perfekti sagatavotas, viņš bija viens no 
retajiem skolotājiem,  kurš nebaidījās 
likt 10 balles, un kritēriji bija skaid-
ri - astoņi ir par stundās mācīto, gribi 
desmit – strādā papildus. Kad mācījos 
augstskolā, daudz ko ieguvu no istabiņas 
biedrenēm. Mēs nepārtraukti   kaut ko 
darījām – mācījāmies, darinājām jaunas 
lietas un tamlīdzīgi. Vēl joprojām prasu 
padomu viņām daudzās lietās. 

Banāli  jautāt, bet tomēr, pati esat  at-
zinusi, ka biedē jauniešu došanās pro-
jām no laukiem, vai vispār projām no 
valsts. 
Jā…nu labi, aizskriesi uz ārzemēm, var-
būt būs vieglāk, bet kas paliks un sagla-
bās Latviju? Atbrauksi šeit vecumdienas 
pavadīt - Latvijā, kuras varbūt nemaz 
vairs nebūs? Vai laimi var sameklēt kaut 
kur skrienot? Taisnība, ka Latvija ne-
nopelnīsi tik daudz, bet no otras puses – 
mēs jau arī šeit nestrādājam 12 stundas 
kabaču laukā. Varbūt vajag sākt domāt 
un strādāt šeit?

No kā jūs dzīvē visvairāk esat mācī-
jusies? 
Laikam jau no apkārtējiem cilvēkiem. 
No saviem vecākiem un vecvecākiem. 
Agrāk, taču nevarēji iedomāties sēdēt 
pie televizora un neko nedarīt! Viena 
vecmamma adīja zeķes, otra knibināja 
puķu sīpolus, visu laiku kaut kas bija 
jādara.  Atceros, kā reiz aizbraucām uz 
kapiem, sakopām savus kapiņus. Vēlāk 
mana baba teica, ka jauki, ka esmu 
nogrābusi savu laukumiņu, taču  aiz  ma-
liņas arī ir jānokasa. Man bija tāds 
kauns, ka pati neiedomājos to izdarīt! 
Taču tagad ir tā, ka tā josla, aiz maliņas, 
paliek aizvien platāka (smaida). Tas arī 
ir tas, ko esmu mācījusies, ka nevar tā – 
te man ir robeža un tālāk nedaru. 

 Teksts, foto: Agrita Luža

“Bieži vien mēs neredzam to, kas mums ir. 
Ciemiņi, kuri pie mums bijuši, ir teikuši: 

“Jums te ir tik daudz visa kā, un tik 
labā līmenī!” ”
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KOLEKTĪVA NOSAUKUMS VADĪTĀJI KURĀS DIENĀS NOTIKS 
MĒĢINĀJUMI

VIETA KURĀ
NOTIKS

LAIKS PIEZĪMES

 Rugāju jauktais koris  Pēteris Sudarovs  Trešdienās  Rugāju Tautas nama 
 mazajā zāle

 No plkst.18.00  Aicināti pievienoties dziedāt 
 gribētāji

 Deju kopa “Ezerrieksts”  Inta Sleža  Pirmdienās  Bērnudārza zāle  No plkst. 19.30

 Deju kopa “Rugāji”  Lucija Bukša  Ceturtdienās  Rugāju tautas nama lielā  
 zāle

 No plkst. 19.00  Aicināti pievienoties dancot
 gribētāji

 Deju kopa “Junora”  Aija Grāmatiņa  Trešdienās  Rugāju tautas nama lielā  
 zāle

 No plkst. 19.30  Aicināti pievienoties dancot
 gribētāji

 Mini studijas pulciņš  Velga Smoļaka  Pirmdienās
 Otrdienās
 Ceturtdienās 
 Piektdienās

 Rugāju tautas nama lielā  
 zāle; Rugāju novada 
 vidusskolas mūzikas 
 kabinets 

 No plkst. 15.50
 No plkst. 15.50
 No plkst. 15.30
 No plkst. 15.00

 Garīgo dziesmu vokālais
 ansamblis “Sonāte“

 Aija Ikstena  Otrdienās  Skujetnieku bibliotēka  No plkst. 19.00

 Etnogrāfiskais ansamblis
 ”Benislava”

 Regīna Čudarāne
 Daiga Jēkabsone

 Trešdienās  Lazdukalna pagasta saieta 
 nams

 No plkst. 14.00  Aicināti pievienoties dziedāt 
 gribētāji

 Rugāju dāmu vokālais 
 ansamblis

 Santa Everte
 Sanita Anckina

 Piektdienās  Rugāju novada domes  
 baltā zāle

 No plkst. 16.30

 Bērnu deju kolektīvs ”Ķipari”  Lucija Bukša  Ceturtdienās  Rugāju tautas nama lielā 
 zāle

 No plkst. 17.30  Aicināti pievienoties pirms-
 skolas vecuma bērni 

 Jauniešu deju kolektīvs  Astrīda Circene  Trešdienās  Bērnudārza zāle  No plkst. 15.00

 Dramatiskais kolektīvs 
 “Zibšņi”

 Arnita Rakstiņa  Piektdienās
 Sestdienās

 Lazdukalna pagasta saieta 
 nams

 No plkst. 18.00

 Senioru deju kolektīvs 
 “Tonuss”

 Lūcija Jermacāne  Trešdienās  Lazdukalna pagasta saieta 
 nams

 No plkst. 16.00

 Vēderdejas jeb Austrumu  
 dejas 

 Žanna Ivanova  Otrdienās  Rugāju tautas nama lielā 
 zāle

 No plkst. 19.00  Aicinātas meitenes un 
 sievietes bez vecuma ierobežo- 
 juma. Maksas nodarbības.
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“Kurmenīte“  2016. gada septembris

Aicinu 8. oktobrī uz Rugāju pareizticīgo baznīcas un kapu 
rudens sakopšanas talku.

 13.oktobrī 10.00 dievkalpojums “Покров Пресвятой 
Богородицы”.

Draudzes vecākā
Ludmila Logina

 TUVĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ

 30.09.2016. plkst. 1400

 Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” pasākums senioriem. 
                                            
 08.10.2016. plkst.1900

 Rugāju tautas namā aicināti apmeklēt “Barbershopmusic” stila vīru
 vokālā kvarteta “Harmonija Rīgai” koncertu (piedalās Ārijs 
 Šķepasts, Salvis Sprūžs, Aldans Milzarājs, Arnis Miltiņš). 
 Ieeja bezmaksas. Pēc koncerta slēgtais pasākums Rugāju novada
 mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.

 22.10.2016. plkst. 1900

 Lazdukalna saieta namā amatierteātru salidojums “Iesaukts  die -
 nestā”. Būs skeči par ikdienišķām tēmām, dziesmas un militāra 
 atmosfēra. Ieeja: 1,50 EUR

 29.10.2016. plkst. 22.00 
 Rugāju tautas namā krāsainā Rudens balle kopā ar Kasparu Maku.  
 Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 22.30 - 3,50 EUR. 
 Var ņemt līdzi groziņus un rezervēt galdiņu. Tālrunis: 28384855

 11.11.2016. plkst. 19.00
 Pasākums “Rugāju jauktajam korim diriģenta Pētera Sudarova  
 vadībā - 55” Rugāju tautas namā. Aicināti atsaukties arī bijušie kora  
 dziedātāji un apmeklēt šo pasākumu. 

 SIRSNĪGS PALDIES par skaistajiem mirkļiem Zinību dienā 
Rugāju novada vidusskolas direktorei Ivetai Arelkevičai, 

direktora vietniecei mācību darbā Ilzei Dobrovoļskai, 
direktora vietniecei ārpusklases darbā Lienei Pipurei, 

Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei, 
8.klases bijušajiem audzēkņiem un audzinātājai 

Lolitai Krēbsei, 12.klases bijušajiem audzēkņiem 
un audzinātājai Ingai Garajai, sākumskolas skolotājām 

Agitai, Astrīdai, Veltai, Ilzei un visiem pārējiem mīļajiem 
par ziediem un labajiem novēlējumiem.

 Ar patiesu cieņu
 Margarita Lukstiņa

 
 Un Tevi jaunas, modras acis vēro, -

  Tām nedrīkst melot, 
nedrīkst slēpt neko,

  Ar Tavu dzīvi daudzas dzīves mēro,
  No Tevis ņem, bet devējs 

  bagāts  top.

Sveicot Rugāju novada 
pedagogus Skolotāju dienā, 
novēlam arvien neizsīkstošu 

radošumu, nebeidzamu 
pacietību un gandarījumu par 
visiem skolēniem, kurus esat 

skolojuši un audzinājuši!

 -Rugāju novada dome -
 -Izglītības pārvalde - 

 Veselībā, priekā tīts,
 Lai aust Jums katrs rīts!
 Un galvu nenoliekt par niekiem,
 Lai domas paliek tikai priekiem!

 Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” saka lielu un mīļu paldies Ausmai Auzānei 
par interesantajām gramatām, Oskaram un Raimondam Krampāniem par 

 dāvinātajām mantām, Maijai Ertmanei par grāmatām un citām mantām, kā arī 
 Lūcijai Filipovai, Edvīnam Krilovam, Irēnai Paiderei, Zinaīdai Feldmanei, 
 Annai Vizulei, Verai Akmentiņai, Terēzijai Maslovskai, Elitai Mičulei, Ilgai 

 Lubanovai, Genovefai Šķirpānei, Innai Gruziņai un Veltai Garajai par 
 gardajām rudens veltēm.

 Hei, hei, hei! Karsta ziņa esošajiem un topošajiem
   Rugāju bibliotēkas  Bērnu žūrijas ekspertiem!

 Ir sācies jauns mācību gads, ar to arī Jūs visus apsveicam! Ar jaunu 
 sparu un degsmi var ķerties pie grāmatu lasīšanas, jo bibliotēkā 

jau ir pieejama jaunā Bērnu žūrijas 2016 grāmatu kolekcija.
 Nāc, piesakies! Ņem līdzi mammu un tēti, vecmāmiņu, vectētiņu, 

arī viņi varēs lasīt! Lasīsim visi kopā!
Rudens darbi gandrīz padarīti, vakaru var veltīt kādai interesantai 

lasāmvielai, tāpēc gaidām ciemos Rugāju bibliotēkā 
arī pārējos lasītājus. Grāmatas dažādām gaumēm- detektīvi, 
vēsturiskie romāni, romantika, piedzīvojumi, apraksti par 

populāriem cilvēkiem, vēsture, politika, medicīna, māksla un cita 
nozaru literatūra, latviešu un ārzemju autoru darbi. 

Bērniem - pasakas, stāsti, aizraujoši piedzīvojumi skaistās, krāsainās 
grāmatās! Var lasīt arī jautros žurnālus bērniem- „Donalds Daks” un 

„Toms&Džerijs”, meitenēm – „Avenīte”,  jauniešiem jaunās 
stila tendences var uzzināt  žurnālā „Sīrups”. Arī pieaugušajiem 

ir pieejams daudzveidīgs  žurnālu piedāvājums.

Dievkalpojumi  OKTOBRA 
mēnesī AUGUSTOVAS 

Svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā

   Dievkalpojumi 
OKTOBRA mēnesī 

SKUJETNIEKU baznīciņā

7. oktobrī plkst. 12.00
2. oktobrī plkst. 12.00 

I mēneša svētdiena 21. oktobrī plkst. 12.00

16. oktobrī plkst. 12.00

SVECĪŠU VAKARI 
Bēržu, Augustovas un Krišjāņu
katoļu draudžu kapsētās

5. novembrī plkst. 14.00 Golvaros
1.oktobrī plkst. 18.00 Līdumniekos
15.oktobrī plkst. 16.30 Saksmalē
22.oktobrī plkst. 17.30 Vārnienē
8.oktobrī plkst.16.30 Bēržos
15.oktobrī plkst. 18.00 Putrānos
8.oktobrī plkst. 18.30 Lieparos
22.oktobrī plkst. 15.00 Mastareigā
5.novembrī plkst. 16.00 Cepurniekos
29.oktobrī plkst. 17.00 Reibānos
1.oktobrī plkst. 16.30 Slavītos
29.oktobrīplkst. 15.00 Dekšņos

Tilžas un Rugāju katoļu draudzēs

8.oktobrī plkst. 14.00  Dubļukalna kapos
15.oktobrī plkst. 13.30 Cūkusalas kapos
29.oktobrī plkst. 14.00  Silenieku kapos
29.oktobrī plkst. 16.00 Bolupes kapos
5.novembrī plkst. 13.30 Tilžas kapos
5.novembrī plkst. 15.00 Čusļu kapos

Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās

2.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapos
9.oktobrī plkst. 18.00  Gaiļakalna kapos
2.oktobrī plkst. 18.00  Pokratas kapos
2.oktobrī plkst. 16.00 Garosilu kapsētā

Rugāju novada senioru biedrība aicina uz kopēju 
psalmu dziedāšanu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji“ 

2016. gada 27. oktobrī plkst. 14.00


