
Klusā un baltā naktī svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.
Balts un kluss šis laiks,
Balts un kluss...

Mierpilnus, sirsnīgus un ģimeniskus 
Ziemassvētkus! 

Veselību, izdošanos un veiksmi 
Jaunajā gadā! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine 

/S. Kubile/

Balts un kluss šis laiks,
Balts un kluss...
/S. Kubile/
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Parāda apgūto un priecē 
ar ģitārspēli
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

18.  decembra   vakarā   Rugāju    jauniešu  iniciatīvu - interešu   centrā 
valdīja muzikāla atmosfēra, jo arī šogad, laikā pirms Ziemassvētkiem, 
jaunieši sniedza koncertu, spēlējot ģitāras un dziedot dziesmas. 
      Ģitārspēli Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrā var apgūt jau 
otro gadu.  Interesenti reizi nedēļā, pasniedzēja Grigorija Gorodko (Gregs) 
vadībā, apgūst akordus, ritmu un mācās dziesmas. No šī gada oktobra līdz 
decembrim, mūzikas instrumenta spēlēšanu apguva pieci jaunieši. 
          To, ka šis mūzikas instruments ir kā radīts tā spēlētājiem, viņi patiešām 
pierādīja, jo ikreiz, skanot jau pirmajiem dziesmas akordiem, klātesošie bija 
gatavi dziedāt līdzi. Prieks par vecākiem, kuri ir lielākie līdzjutēji bērnu 
panākumiem. 
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Foto: Agrita Luža
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Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Pārskats par pašvaldības ceļu fonda finansējuma 
izlietojumu 2018.gadā Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa 

Veicamie pasākumi  saskaņā 
ar izlietojuma plānu

Plānots 2018.
gadā, euro

Veiktie darbiIzpilde  uz 
17.12.2018., euro

  Degvielas iegāde ceļu  uzturēšanas 
  tehnikai

  15 980   12911,44   Veiktie darbi ar pašvaldības tehniku – sniega tīrīšana, ceļu rievošana ziemā, 
  greiderēšana, grāvmalu apļaušana, apauguma (krūmāju) pļaušana, grants 
  vešana un izlīdzināšana

  Autoceļu un ielu pārvaldīšana  un 
  uzturēšana

  125 652                9715,33
              2141,70
              9892,28

 
              5246,71
            423,50

              4581,04
              4833,01
              3815,77
             10779,77

              4319,70
              7381,00

  
     Kopā 63429,81

  Zs “Agrumi 2001”-  grants iekraušana un transportēšana 2017.gadā
  SIA “Silmači”- sniega tīrīšana 
  SIA “Mežsētas 97”- ekskavatora pakalpojumi grants izsmelšanai pašvaldības 
  karjerā un sūkņa noma
  Latvijas autoceļu uzturētājs – asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 
  SIA “R4F” – ceļa atjaunošanas projekta un tāmju sagatavošana izstrāde 
  SIA “Ambergold” – caurtekas nomaiņa ceļam Kapūne-Klāni 
  SIA “Ambergold”- caurtekas nomaiņa ceļam Egļusala – Žeivinieki 
  SIA “Ambergold”- caurtekas nomaiņa ceļam Egļusala – Žeivinieki 
  Zs “Agrumi 2001” – grants iekraušana un transportēšana no pašvaldības
  karjeras uz pašvaldības ceļiem
  SIA “Liepas Z”- grants drupināšana pašvaldības karjerā
  SIA “JOE“ - Būvprojekta izstrāde apgaismojuma un ietves ierīkošanai 
  Rugāju ciema Kurmenes ielā 

  Rezerves daļu iegāde ceļu uzturēšanas
  tehnikai

  500   669,16   Rezerves daļu iegādei greideram

  Ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana   1000
  Pašvaldības ceļu un ielu mērniecības darbi   5000   320,06   Veikta kadastrālā uzmērīšana ceļam Tīrumnieki - Nagļi. Šobrīd notiek 

  mērniecības darbi, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (ceļiem
  Egļusala – Žeivinieki, Pelnupe – Osa, Ozolnes –Liepari). 

  Bankas konta apkalpošana   20   7,75

  Kopā   148 132   77338,22

Sveicināti  Jūsmājās gada nogalē!
 
Šajā gadā ar  “Kurmenītes” starpniecību tieka-
mies    pēdējo   reizi.   Aizrit   pēdējais  mēnesis 
gadam,    ko     aizvadījām    zem   mūsu   valsts 
simtgades zīmes.
    Novembra  mēnesis  aizvadīts  un  piepildīts  
ar dažādiem pasākumiem. 30.novembrī Rugā-
ju novadam bija tas gods uzņemt Ziemeļlatgales 
Lūgšanu brokastu dalībniekus. Pasākuma mērķis 
bija ziedot līdzekļus Balvu teritoriālajai invalīdu 
biedrībai. Šo pasākumu caurvija svinīga gaisotne, 
klusas pārdomas, lūgšanas, sarunas starp garīgās 
un   laicīgās   varas    pārstāvjiem.   Pirms   pirmās 
Adventes aicinājām novada uzņēmējus, lai teiktu 
paldies par sasniegumiem, kopā atpūstos neofi-
ciālā gaisotnē. Nominācijas bija dažādas, tāpat kā 
uzņēmumi mūsu novadā. Tika godināti  uzņēmu-
mu vadītāji un īpašnieki, kuriem darbība aizsnie-
gusies   20   un  vairāk  gadu garumā, kā arī jaunie

uzņēmēji,     kas     sevi    pieteikuši    aizejošā   gada 
laikā. Prieks, ka, jau otro gadu pēc kārtas, varam 
pamanīt, ka dzimtajā pusē  atgriežas mūsu novada 
jaunieši, kas piesaka sevi kā jaunos uzņēmējus. No-
vada    uzņēmējiem viena no galvenajām prioritātēm 
veiksmīgai darbības nodrošināšanai ir ceļi, tāpēc 
sniegsim   ieskatu  par  pašvaldības ceļu infrastruk-
tūras atjaunošanas darbiem gada garumā. 
        Atskatoties   uz   2018. gadu, Janvāris Ziemeļ-
latgales pašvaldībām    aizsākās    ar  aktuālu jautā-
jumu veselības aprūpē, kas skar arī mūsu novadu. 
Iesaistot Saeimas deputātus, Latgales    plānošanas 
reģionu un Veselības ministriju, Balvu un   Gulbenes   
slimnīcu  apvienībai  izdevās noturēt esošo profila 
līmeni, nepieļaujot tā pazemināšanu.
     Februārī  tika  noslēgts  divpusējs sadarbības 
līgums starp pašvaldību un Latvijas Universitāti  par 
jaunām iespējām novada iedzīvotājiem augstākās 
izglītības pieejamībā. Tā kā sociālās aprūpes centrā 
„Rugāji” ir pārpildītas pieejamās iemītnieku vietas,  
tad     budžetā    tika     ieplānots     finansējums   un  
Skujetniekos izremontēts sociālais dzīvoklis, kur ir 
nodrošinātas   sešas   gultasvietas  novada  iedzīvotā-
jiem.
          Martā notika pirmā sadarbības teritorijas Civilās 
aizsardzības komisijas sēde, kurā turpmāk darbosies 
Rugāju, Balvu, Viļakas un Baltinavas novadi.
   Maijā, mūsu valsts Neatkarības dienā, svinē-
jām Baltā galdauta svētkus, lasītāju rokās nonāca 
skolotājas Margaritas Stradiņas grāmata „Mirkļu 
puteņos”. Tāpat šajā mēnesī tika noslēgts līgums trīs 
pašvaldības ceļu pārbūvei no LAD finansējuma.
         Jūnijā  tika veiksmīgi noslēgts līgums ar uzņēmē-
ju Rugājos par pašvaldības īpašuma pārdošanu, ar 
mērķi ražošanas objekta izveidošanai Rugāju ciemā. 
Piedalījāmies akcijā „Izgaismo Latviju”, vienlaikus 
svinot vasaras saulgriežus.
      Jūlijā uz Dziesmu un deju svētkiem pavadījām 
un līdzi domās dzīvojām mūsu mākslinieciskās     
pašdarbības pieciem kolektīviem, kuros ar lepnumu 
106 dalībnieki pārstāvēja mūsu novadu. Jūlijā pie 
mums viesojās un sporta spēlēs piedalījās sociālo 
aprūpes centru darbinieki no visas Latvijas.
        Augustā pašvaldībā iesniegts izstrādāts projekts, 

kas ļaus veikt nākamās darbības, sagatavot un  
izsludināt iepirkumu par apgaismojuma ierīkošanu 
un      ietves     izbūvi      Rugājos,    Kurmenes   ielā.  
Veikti  uzlabojumi   Eglaines    pamatskolā -  uzklāta 
hidroizolācijas kārta skolas pamatiem, lai ierobežotu 
gruntsūdeņiem un lietusūdeņiem iespēju tecēt ēkas 
pamatos, atjaunota ūdensnovades sistēma, iztīrītas 
akas.    Pamatskolā    kosmētiskais    remonts  veikts 
piecos kabinetos. Novada vidusskolā turpinās  
internāta istabiņu pārbūve atbilstoši mūsdienu 
prasībām.
       Septembrī uzsākta Deinstitucionalizācijas projek-
ta izstrāde infrastruktūras ēkai Benislavā iedzīvotā-
jiem ar īpašām vajadzībām, atklāts rotaļu laukumiņš 
„Čiekuriņš” Benislavā.
     Oktobrī sekojām līdz notikumiem, kas saistīti ar 
13. Saeimas vēlēšanu norisi. Norisinājās tikšanās ar 
novada   iedzīvotājiem,   kas   saistās  ar  meliorācijas 
novadgrāvju attīrīšanu no krūmiem, celmu 
izņemšanu, grunts izsmelšanu.
      Novembrī, Latvijas simtgades svētkos, svinējām 
valsts dzimšanas dienu, cildinājām mūsu novada 
iedzīvotājus    par     sniegto     ieguldījumu    novada 
attīstībā.      Sagatavots     un     iesniegts     projekts 
meliorācijas novadgrāvju tīrīšanai.
     Decembrī pabeigti trīs pašvaldības ceļu pārbūves 
darbi. Notikusi tikšanās ar iedzīvotājiem, kur uz-
klausītas   vēlmes   un   vajadzības,   aizvadīta  dom-
nīca, kurā uzsāktas diskusijas pašvaldības attīstības 
programmas izstrādes uzsākšanu turpmākajiem 7 
gadiem. Noritējusi akreditācija Rugāju sporta centrā.
       Aizvadīts   gads,   piepildīts  ar  daudz  un  dažā-
diem notikumiem. Iestājies gada tumšākais  laiks, 
kad prieku ienes dvēselē katrs gaismas stars un 
svecīšu liesmiņas. Aizvadītajā nedēļā mūsu ciemos 
iededzām eglīšu gaismas. Arī šogad esam izsludinā-
juši konkursu par „Skaistāko Ziemassvētku no-
formējumu”.    Gaidām pieteikumus, nesīsim gaismu 
savās un citu sirdīs.
    Lai gaišs svētku gaidīšanas laiks, balti, sirsnīgi 
un mīļi ienāk Ziemassvētki katrā mājā  un ģimenē! 
Jaunajā gadā vēlu saņemt dāsnumu no zemes, veldzi 
no   debess,   mirdzumu  no  sniega  un  labestību no 
cilvēkiem! Uz tikšanos svētku pasākumos novadā! 

turpinājums 3.lpp.
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       Rugāju novada pašvaldības ceļu fonda finansējuma apmērs, kā arī plānotie 
izdevumi,  tiek noteikti  saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu kārtējam 
gadam.    
     Arī 2018.gadā  tika veikta pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana, 
izmantojot pašvaldības karjerā “Grantskalniņi“ sagatavoto materiālu. Laika 
periodā no 2018.gada 29.maija līdz 22.jūnijam  grants segums atsevišķos pos-
mos  tika  atjaunots ceļiem Tīrumnieki–Nagļi, Kapūne–Klāni, Liepnīte–Patmal-
nieki, Liepari – Liepnīte, Pelnupe-Kupči,  Aizstirne – Apvedceļš, Kraukļeva – 
Mežniecības ceļš, Kozupe – Akmeņtači u.c., kopumā izvedot 1691,5 m3 grants. 
       Laika   periodā   no  2018.gada  6.septembra  līdz 12.decembrim, saskaņā 
05.09.2018.   iepirkuma   līgumu,   grants  segums  atsevišķos posmos atjaunots 
ceļiem    Papurne – Zālīši,    Ozolnes –Bērziņi,    Aizupe – Vārniena,   Blāzma –
Dreimanova,   Zirgusala –Dzelzceļš,   Griestiņi – Rimstavas,  ceļš  uz  Boževas 
ezeru, Dekšņu kapu ceļš, Dubļuklans – Biškāni, Upetnieki- Vēzis, 1240 m3, 
līguma summa 9707,59 euro. Apmaksa vēl nav veikta. 
        Šogad tika  veikts ceļu un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Rugā-
jos - Skolas ielā, Kurmenes ielā, Ezermalas ielā, savukārt Benislavā – Bērzu ielā 
un ceļam Benislava – Blāzma.

      Sakarā ar kritisko situāciju, kad tika konstatēts, ka ielūzusi caurteka un 
veidojas ceļa iegruvums, tika veikta caurtekas nomaiņa ceļam Kapūne – Klāni. 
         Veicot Lauku atbalsta dienesta projektu realizāciju, noņemot segumu, tika 
konstatēts, ka atsevišķas caurtekas ir bojātas. Papildus projektā paredzētajam,  
tika nolemts nomainīt caurtekas uz ceļa Egļusala – Žeivinieki. 
         Ņemot   vērā,   ka   citas   iespējas kā ierīkot apgaismojumu Kurmenes 
ielā nebija, 2017.gadā tika uzsākta valsts ceļa Balvi- Kapūne (Rugāju ciemā)  
pieguļošās teritorijas apgaismojuma izbūvei un ietves ierīkošanai pārņemšana 
valdījumā. 2018.gadā ir izstrādāts būvprojekts, lai nākošajā gadā varētu veikt 
darbus.
         2018. gada    oktobrī  tika  noslēgti  līgumi par ceļu un ielu asfaltēšanas  
būvdarbu veikšanu Vītolu ielā, Skujetniekos (no 0,000km līdz 0,060), piebrau-
camā ceļa no Kurmenes ielas  uz Rugāju novada vidusskolu un ceļa Rugāji –     
Tikaiņi  (no 0,000 km līdz 0,950 km). Darbus paredzēts veikt pavasarī. 
        2018.gada 30.novembrī noslēdzās Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto 
ceļu pārbūves projektu realizācija, līdz ar to arī uzsākti mērniecības darbi, lai 
īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā. 

turpinājums no 3.lpp.

Atbildot uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa      Runājot par pašvaldības zemēm, kas tiek 

iznomātas, tika ieteikts veidot stingrākas sankcijas 
pret tiem, kas pienācīgi nekopj zemi  un aizaudzē ar 
krūmājiem.    Kā,   piemēram,   viens   no  nosacīju-
miem  varētu būt arī, vai potenciālajam nomniekam 
ir noslēgts atkritumu izvešanas līgums, jo izbērtie 
atkritumi atrodas visdažādākajās vietās un ar šiem 
piesārņotājiem    jācīnās     visdažādākajos   veidos. 
Meliorācijas novadgrāvju uzturēšana ir īpašnieka 
atbildībā, taču, ja pašvaldībai ir iespēja, tad pozitīvi 
novērtējam    iesaistīšanās   projektos.  Jāatzīmē,  ka 
vajadzību ir daudz vairāk, taču prioritāri šogad tika 
izvēlēti   novadgrāvji   projektiem,   kas  skar lielas 
zemju platības, kā arī platības, kas plūdu laikā ap-
plūst. 
      Uzņēmējdarbības jomā, kā pozitīvais, ir, ka 
jāturpina grantu konkurss uzņēmējiem, organizēt 
uzņēmēju    dienas,     mājražošanā     jāvirzās    uz 
kooperāciju. Savukārt,  tūrisma  attīstībai  vajadzētu 
veidot    kemperu    parku,    kempingus,    kā    arī 
elektromobiļu uzlādējamo punktu. Jādomā kā „pār-
dot” tūrismu, veidojot papildus infrastruktūru un 
pasākumus. Rugājos tika aktualizēts jautājums par 
kapsētu apsaimniekošanu. Vārnienes kapos, šobrīd 
domā par žoga atjaunošanu, paldies iedzīvotājai, 
kas uzņēmusies kapu vecākā pienākumus un daud-
zas lietas virza. 
            Viens no jautājumiem, kas izskanēja daudzreiz, 
tas ir par zemes nomu.  Kam būs jāmaksā zemes 
nomas maksa 53 euro/ha, kā šī summa veidojas? 
Kāda nomas maksa būs pārējiem nomniekiem?  
2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 
noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un ap-
būves tiesības noteikumi”, kas nosaka pašvaldībai 
piederoša    vai     piekrītoša    zemesgabala    nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību. Nekustamā īpašu-
ma nomas līgums nevar tikt slēgts par laiku, kas ir 
ilgāks par 30 gadiem. Tāpat augstākminētā norma 
uzliek par pienākumu pašvaldībai ik pēc 6 gadiem 
vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, pare-
dzot nomnieka tiesības vienpusēji atkāpties no 
noma   slīguma,   ja   viņš  nepiekrīt  jaunajai  nomas 
maksai.    Rugāju      novada   dome    ir    pasūtījusi 
nomas maksas izvērtējumu. 2018.gada 22. okto-
brī ir saņemts sertificēta vērtētāja atzinums, kurā 
norādīts, ka 1 ha tirgus nomas maksa gadā lauk-
saimniecības zemei, kas atrodas Rugāju novadā 
sastāda EUR 53.00. Nemainīga nomas maksa sagla-
bājas    tiem,   kas   iznomā  apbūvētu zemesgabalu, 
1,5 % apmērā  no  zemes kadastrālās vērtības  (bet 
tā nedrīkst  būt  mazāka par 28 euro gadā),   kā   arī 
nemainīga     nomas     maksa,    1,5 %    no    zemes
kadastrālās vērtības, saglabājas tiem, kam uz zemes-
gabalu ir izbeigtas lietošanas tiesības. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt Nekustamā 
īpašuma speciālistei Janai Krilovai. 27803039

jāmaksā nomas maksas un pievienotās vērtības 
nodoklis. 
       Tiekoties Skujetniekos,  vislielākās diskusijas 
raisīja  autoceļš  Pāliņi-Gailīši.  Lielāks  atbalsts  ne 
tikai uzņēmējiem, bet  arī iedzīvotājiem būtu  melnā 
seguma uzklāšana, tad arī vairāki izvēlētos dzīvot 
laukos, bet uz darbu, piemēram, Balvos, Gulbenē 
vai Rēzeknē,  būtu ērtāk nokļūt.   Tika aktualizēts 
jautājums, ka cilvēki joprojām izmet atkritumus 
dažādas vietās, tā  arī  jaunatklātajā pieturē Ozolnēs 
miskastē iemesto atkritumu saturs viss mētājas uz 
ceļa. 
          Tika    jautāts,   kā     pašvaldība   vērtē   Valsts 
kontroles revīziju par skolēnu pārvadājumiem. 
Jāatzīst, ka atsevišķos posmos pārklājas pašvaldības 
skolēnu pārvadājumu maršruts ar sabiedriskā trans-
porta maršrutu,  taču pašvaldības autobuss brauc 
visur, kur arī sabiedriskā transporta nav. Tāpat 
ar skolēnu autobusu pārvietojas arī pirmsskolas 
bērni un bērni īpašām vajadzībām, un ir asistents, 
kurš jau bērnus sagaida un pavada. Tā, piemēram, 
„lielais oranžais” (40-vietīgais) autobuss ik rītu 
vienā    maršrutā    brauc  81 km, „mazais oranžais” 
autobuss (19- vietīgais) divos maršrutos mēro  127 
km un automašīna Caravella 110 km. Tāpat arī 
dodoties      mājup,     dienā    nobraucot    636   km.  
Protams, autobusi nolietojas, un nākotnē būs atklāts 
jautājums, vai iegādāties jaunus autobusus vai arī 
sabiedriskā transporta   pakalpojumu   sniedzēji   
būs  gatavi  mainīt savus maršrutus un iesaistīties 
skolēnu pārvadāšanā. 
         Aktuāla ir arī otrās pašvaldības mājas Skujet-
niekos  siltināšana,  bet  tikpat ir aktuāls arī iedzīvo-
tāju parāds par sniegtajiem pakalpojumiem. Lai 
piedalītos projektā, īrniekiem būtu jāmaksā regulāri 
par saņemtajiem pakalpojumiem.
         Maija   mēnesī   tiek  gaidīta  Skujetnieku feld-
šeru - veselības punkta sertifikācija, šeit nav citu 
domu, ka feldšerim ir jābūt. Bez tam arī, kā atzīst 
Nacionālais veselības dienests, apmeklējumu skaits 
ir salīdzinoši liels kā lauku veselības punktam un  
būs arī turpmāk valsts finansējums feldšera algai un 
daļējiem uzturēšanas izdevumiem. 
        Benislavā, Lazdukalna saieta namā visplašākās 
diskusijas izvērtās tieši par esošās Rugāju novada 
attīstības programmas ieviešanu, kā arī par to, kas 
būtu jāiekļauj katrā no jomām. Turpinājumā, runā-
jot par ceļu infrastruktūru, izskanēja ierosinājums 
veikt  pašvaldības ceļu garumu precizēšanu, gan 
to pamatotības izvērtēšanu, piemēram, ja ceļš ir uz 
vienu viensētu, vai arī ceļš iet pa privātu zemi. 
        Nepieciešama   autobusa   pieturas  Benislavā 
atjaunošana kā arī nojumes izbūvēšana, tas gan 
ir Latvijas Valsts ceļu pārziņā, tāpēc pašvaldī-
ba vērsīsies ar pamatojošu  iesniegumu minētajā 
iestādē.

2018.gada 11.decembrī novada iedzīvotāji tika 
aicināti uz tikšanos, lai uzdotu un noskaidrotu 
interesējošus jautājumus saistībā ar pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanu un problēmām, kuras 
tuvākajā laikā būtu pašvaldībai jārisina. Tika 
arī   diskutēts   un  sniegti  ierosinājumi darāma-
jiem    darbiem,    ko    iekļaut    Rugāju   novada 
attīstības programmā 2020.-2026.gadam. Paldies 
visiem, kuri atnāca un izteica savus viedokļus un 
ierosinājumus! Aicinām arī turpmāk piedalīties 
sanāksmēs, kad jau tiks apspriesta attīstības 
programma, gan arī ikdienā gatavi uzklausīt 
pamatotus ierosinājumus!
         Tikaiņu   bibliotēkā    pulcējošies   iedzīvotāji 
viennozīmīgi atzina, ka vietējā bibliotēka ir vieta, 
kur var ne tikai lasīt grāmatas un jaunāko presi, bet 
arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību – 
nokopēt,   veikt      maksājumus,     iesniegt   atskai-
tes u.c.  Aktuālākais, kas jārisina Tikaiņos, tika 
minēts  -  ūdensapgādes sistēmas atjaunošana un 
kanalizācijas sakārtošana, nelegāli izbērtie atkritu-
mi  neapsaimniekotajos īpašumos, kā, piemēram, 
bijušajās fermās, kā arī ko darīt ar īpašumiem, 
kuriem nesakārtotas īpašumtiesības, bet šobrīd jau 
brūk. Tika ierosināts arī uzstādīt kaut vienu apgais-
mojuma stabu. Tāpat  tika izteikta neapmierinātība, 
ka tiek dedzināti plastmasas un gumijas atkritumi, 
nedomājot par pārējo iedzīvotāju veselību. Ja šāds 
gadījums ir, tad jāziņo pašvaldības policistam.   
        Jautājumi   bija    par   pašvaldības  darbinieku 
skaitu, kā piemēram, strādnieku, traktoristu, auto-
busu vadītāju un datorspeciālistu. Datorspeciālists  
uz visām pašvaldības iestādēm ir viens. Strādnieki 
ir gan iestādēs, gan arī Saimnieciskajā nodaļā abos 
pagastos, kas vasarā veic teritorijas labiekārtošanas 
darbus,  tīra apaugumus ceļa malās, zāģē un skalda 
malku, savukārt ziemas periodā veic arī kurinātāja 
pienākumus. Strādnieki, kas ir izglītības iestādēs 
veic iestādēs remontdarbus un teritorijas uzkopšanu.  
Ņemot vērā, ka ne tikai skolēnu pārvadājumus uz 
skolu un mājās  pašvaldība nodrošina ikdienā, bet 
arī  nodrošina ar transportu  mācību ekskursijām, 
sporta   centra   audzēkņu  nokļūšanai sacensībās un 
citos      ārpusskolas       pasākumos,     pašdarbības
kolektīvu braucieniem, vienam no traktoristiem ir 
arī  papildus pienākumos autobusa vadītāja pienā-
kumi. Normatīvie    akti   stingri   reglamentē,  cik  
stundas autobusa vadītājs drīkst strādāt dienā un 
nedēļā.   Tāpēc   tas   ir   risinājums,  lai  nevajadzētu 
algot  papildus autobusa vadītāju.  
      Joprojām aktuāls ir jautājums par pašvaldībai 
piederošās   zemes   nomu, jaunajiem nosacījumiem 
un jauno nomas maksu.  Bijušajiem zemju  lietotā-
jiem   būtu  izdevīgāk  izpirkt  īpašumus,  lai nebūtu
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Norisinājusies Rugāju novada attīstības 
programmas domnīca
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes sēdē tika 
pieņemts    lēmums    “Par    Rugāju    novada   attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” . 
Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt 
pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas doku-
mentu    turpmākajiem   7   gadiem,   kurā  tiks noteiktas 
vidēja   termiņa   prioritātes   un  pasākumi  pašvaldības 
ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.
      Šī gada 12. decembrī Rugāju tautas namā tika aicināti 
uzņēmēji, lauksaimnieki, biedrības, jaunieši, vidējā paaudze, 
pensionāri, visi novada iedzīvotāji, kam rūp novada attīstība 
turpmākos 7 gadus, lai piedalītos Rugāju novada attīstības 
programmas domnīcā. 
        Pasākuma laikā tika izanalizēti aptaujas rezultāti (aptau-
ju interesentiem bija iespējams aizpildīt gan elektroniskā, 
gan drukātā formātā visa oktobra un novembra mēneša 
garumā), kā arī norisinājās darbs grupās, kurās ikviens varē-
ja iesaistīties ar savām idejām novada attīstības uzlabošanai. 

        Visa oktobra un novembra mēneša garumā ikvienam interesentam bija iespēja aizpildīt aptauju, atbildot uz dažā-
diem, ar novada attīstību saistītiem, jautājumiem. Kopā tika iesniegtas 63 anketas – 35 virtuāli, 28 papīra formātā, 
bet 1 anketa tika atzīta par nederīgu, tādējādi rezultāti tika apkopoti no 62 aptaujām.
         Vairākumā  anketu,  kā  savu  faktisko dzīvesvietu respondenti norādījuši Rugāju pagastu, 21% Lazdukalna 
pagastu, taču 18% respondentu norādījuši atbildi “citur”. 
        Vairākums aptaujas aizpildītāju ir bijušas sievietes – 73%, bet vīrieši tikai 21% aptaujas dalībnieki. 
        Visvairāk   anketu   aizpildījuši  cilvēki  vecumā  no 18 – 25 gadiem un vecumā no 26 – 45 gadiem, norādot, 
ka ir ieguvuši augstāko izglītību vai arī studē. 
       Norādot nodarbošanos, respondentu vairākums ir valsts vai pašvaldības darbinieks, students vai uzņēmējs un 
pašnodarbināta persona. 
        Uz   jautājumu “Vai  tuvāko  piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu” vairākums respondentu (49%) 
atbildējuši ar varinatu “nē”, taču 41% atzinuši, ka plāno pārcelties uz citu novadu vai pilsētu. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka informāciju par 
pašvaldības darbu cilvēki iegūst no pašvaldības 
informatīvā  izdevuma  “Kurmenīte”,  no  inter-
neta vietnes www.rugaji.lv, kā arī novada domē. 
Tāpat respondenti norāda, ka būtu vēlams publicēt 
informāciju    vienkāršiem    cilvēkiem   saprotamā 
valodā, par atsevišķiem domes lēmumiem, kā arī 
par iepirkumu procedūrām.

Par    būtiskākajiem    infrastruktūras   uzlaboju-
miem cilvēki uzskata ielu un ceļu seguma uzlabo-
jumu nepieciešamību, ielu apgaismojuma uzlabo-
jumu, gājēju - velsosipēdistu celiņu izbūvi, kā arī 
mājokļu jautājumu risināšanu. 

Par lielākajiem trūkumiem novadā atzīti – darba 
vietu trūkums, slikts ceļu stāvoklis, apgaismojums 
novada centrā, zobārsta pieejamība, jauninājumu 
un ideju nepieņemšana, daļēji sakārtota tūrisma 
infrastruktūra. 

Par prioritārajām jomām, kuras Rugāju novadā 
vajadzētu attīstīt, minētas daudzdzīvokļu māju 
būvniecība, uzņēmēju atbalsts, modernizēšanās 
gan darbos, gan domās, skaidrs nākotnes attīstības 
plāns. 

Vērtējot pakalpojumu pieejamību novadā, vis-
vairāk ticis izmantots atbilžu variants “drīzāk ap-
mierina” sekojošās jomās – skolas, ģimenes ārsts, 
feldšeris,  kultūras pasākumi, sporta aktivitātes un 
pasākumi, tirdzniecība (veikali), interešu izglītība, 
pasta pakalpojumi, sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi, sabiedriskais transports, pašvaldības 
policija, dzīvojamais fonds, pirmsskolas izglītības 
pakalpojumi. Savukārt atbilžu variants “nezinu” 

Pakalpojumi un iespējas, kuras visvairāk pie-
trūkst Rugāju novadā
• Zobārsta pakalpojumi.
• Darba vietas.
• Vairāk   uzņēmumu   un   darba   vietu   privātajā 
sektorā.
• Lauku labumu tirdziņi un tūrisma aktivitātes.
• Mazie    tirdziņi,   kur   preces   pārdotu   vietējie 
Rugāju novada iedzīvotāji.

Ar ko lepojaties, dzīvojot vai strādājot Rugāju 
novadā?

• “Nekad neesmu slēpis to, ka dzīvoju Rugājos. Pa 
lielam – man prieks par mums – Rugāji!”
• “Mazs, skaists novads. Laba pašvaldības 
komunikācija ar iedzīvotājiem.”
• “Lepojos ar to, ka esam varējuši un varam dzīvot 
savā novadā, ka bērni var mācīties savās skolās.”
• “Lepojos ar skolu un novada attieksmi pret 
skolu.”
• “Ar Rugāju domes deputātiem.”
• “Lepojos ar sakārtoti vidi, dažādu sportisku un 
atpūtas kompleksu pieejamību.”
• “Ar skaisto un sakopto apkārtni.”
• “Ar sakoptu centru.”
• “Par sakoptību, par kultūras dzīvi.”
• “Sporta jomu novadā.”
• “Rugāju novads ir ļoti ieinteresēts projektos, ļoti 
jauki, ka ir sporta stadions, skaista skola.”
• “Sakopta vide un pozitīvi iedzīvotāji.”
• “Ar kultūras dzīvi un vecajiem ļaudīm, kas tik 
daudz ir devuši un darījuši mūsu novadam.”
• “Vispār esmu novada patriots.”
• “Ar izglītības iestāžu darbību, sakoptu, labiekār-
totu apkārtni.”

visvairāk izmantots vērtējot klientu apkalpošanas 
centru un mūžizglītību. 

Arī vērtējot pakalpojumu kvalitāti novadā, vis-
vairāk ticis izmantots atbilžu variants “drīzāk ap-
mierina” – vispārējās izglītības pakalpojumi, vides 
sakoptība, kultūras un izklaides pasākumi, vides 
pieejamība, veselības aprūpes pakalpojumi, atkri-
tumu savākšana/izvešana, sabiedriskā transporta 
pakalpojumi,   sabiedriskās    kārtības   nodrošinā-
šana, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. 
Savukārt, neapmierinātība ir pausta par gājējiem 
domātu    ielu    infrastruktūru,   kā   arī   par  ielu 
apgaismojumu. 

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas būtu 
Rugāju novadā jārisina: 

• Rugājos – trotuārs, apgaismojums.
• Lauksaimnieciskās produkcijas pārstrāde, uzgla-
bāšana, realizācija. Līdz ar to jaunu darba vietu 
radīšana.
• Apgaismojuma un trotuāra izbūve Rugāju centrā.
• Jāsalabo ceļi vispārēji, kā arī ceļi uz kapsētām.
• Priekš gājējiem vajadzētu sakārtot ietvi Rugāju 
ciemā.
• Jārisina problēmas ar darba vietām. 
• Noteikti remontēt pašvaldības ceļus, ja nav ceļa, 
tad nav arī iedzīvotāju.
• Graustu novākšana Rugāju centrā (mājas). 
• Pašvaldības dzīvokļu remonts, logu maiņa. (var-
būt tādējādi var radīt pagaidu darba vietu, kādam).
• Ielu apgaismojums, ietves, sociālās palīdzības 
apjoms, mūžizglītības piedāvājums
•Novada finansu līdzekļu izlietošana tikai novada 
attīstību veicinošiem pasākumiem.
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SIA “METTA STEEL” Rugāju novadā ir īstenojusi LEADER 
projektu “Industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu 
ražošanas uzņēmuma izveide”

SIA   “METTA   STEEL”   Rugāju    novadā   ir    īstenojusi 
LEADER     projektu     Nr.  18-07-AL19-A019.2101-000003 
“Industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu 
ražošanas uzņēmuma izveide”. Projekta attiecināmās iz-
maksas ir 19794,50 EUR, no kurām publiskais finansējums- 
13856,15 EUR.
          Projekta mērķis ir izveidot uzņēmumu, kurš specializē-
jas industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanā. 
SIA “Metta Steel” darbības pamatideja ir no Latvijā pieejamiem 
materiāliem (koks, metāls, betons, stikls u.c.) radīt produktus ar 
augstu pievienoto vērtību. Mēbeles un interjera priekšmeti tiek 
ražoti    no    augstas    kvalitātes  metāla  apvienojumā ar dzelzs-
betonu   vai   nelīmētu  masīvkoku.  Ražošanas  procesā tiek pie-
lietotas    mūsdienīgas    industriālās   tehnoloģijas,   kas  nodro-
šina metāla konstrukciju izgatavošanas precizitāti, nevainojamu 
pulvera pārklājumu un dzelzsbetona izturību, īpašu uzmanību 
pievēršot augstvērtīgai masīvkoka apstrādei.
        LEADER projekta ietvaros uzņēmums ir iegādājies pamat-
līdzekļus   (dažādi   specifiski  instrumenti  un automatizēta maz-
gabarīta koksnes žāvēšanas iekārta), kā arī ir izveidota uzņēmu-
ma mājas lapa (www.mettasteel.com).
         Projekta   ietvaros  iegādāto   koksnes  žāvēšanas  iekārtu - 
mazgabarīta    kalti,    uzņēmums     izmantos,    lai    sagatavotu 
kvalitatīvu izejmateriālu savu produktu ražošanai. Paralēli tam, 
tiks sniegti arī kokmateriālu žāvēšanas pakalpojumi nelieliem 
apjomiem   (līdz 2 m3),   kas  noteikti būs aktuāli vietējā tirgū. 
Izmantojot   datorvadību,   tiks   noteikts  precīzs  žāvēšanas  un 
mitrināšanas  process.  Žāvēšanas  cikla  laiks ozola  vai oša zāģ-
materiāliem būs līdz piecām nedēļām. 2018.  gadā  SIA “Metta

Steel” ir uzsākusi mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanu. Ir radīti pirmie dizaina produkti - 
metāla konstrukcijas gulta ar ozolkoka apdari, daudzfunkcionāla plauktu sistēma no metāla un 
ozolkoka, āra mēbeļu komplekts, metāla lampas un pulksteņi.
      SIA “Metta Steel” mēbeles un interjera priekšmeti ir radīti iedvesmojoties no Ziemeļu 
dabas askētisma un urbānā industriālisma spēka. Apvienojot dzelzs rūdu, kas nāk no Ziemeļu 
zemes   dzīlēm,   stikla   tīrību,  ozola  koksni  no  gadsimtos mērāmām birzīm un dzelzsbetona 
spēku, ir radīts vērtībās balstīts dizains kopš neatminamiem laikiem. Pāri laikam. Laikā.

Informācija: Margita Štāle - Krēmere 

Informācija sociālajos 
jautājumos

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2018.gada 1.novembra 
līdz 30.novembrim:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – EUR 222,68;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – EUR 520,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 769,00;
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 100,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 587,67;
Dzimšanas pabalsts – EUR 290,00;
Pārējie pabalsti – EUR 2779,45; tajā skaitā:
   pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu - EUR 10,00; 
   pabalsts ēdināšanai – EUR 2514,45; 
   pabalsts donoriem – EUR 45,00;
   pabalsts mācību piederumiem -EUR 30,00;
   pabalsts politiski represētajām personām – EUR 180,00;
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2018.gadam – EUR 70685,00;
Izlietotie līdzekļi oktobrī – EUR 5268,80;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– EUR 53760,89 . 

Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 8 ģimenēm;  piešķirts trūcīgas personas statuss – 
19 personām;
Piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss – 6 ģimenēm; piešķirts maznodrošinātas 
personas statuss – 7 personām;
Piešķirts GMI pabalsts – 1 personai; 1 ģimenei;
Piešķirts Ārstēšanās pabalsts – 26 personām;
Piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts – 2 personām;
Piešķirts dzīvokļa pabalsts– 4 personām;
Piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 4 personām;
Piešķirts pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai – 1 personai;
Piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 2 personām;
Piešķirts pabalsts represētajiem – 6 personām;
Piešķirts ēdināšanas pabalsts profesionālās izglītības iestādē – 1 personai;
Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 2 personām.

Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte 

Izmaiņas sociālajā jomā 
2019. gadā 

No 2019. gada 1. janvāra:
- Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras 
sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks   par   30   gadiem  būs  tiesības  pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 
gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā 
pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 
6 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, 
palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 
gadu vecums).

- Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs 
laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.

- Ārpusģimenes     aprūpes     atbalsta     centri     nodrošinās     mācības 
potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta 
grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. 

No 2019. gada 1. oktobra:
- Vecuma   pensijām,    kas   aprēķinātas  par  45  un  vairāk  gadu  lielu 
apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa 
cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
- Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, kas piešķir-
tas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997. 
gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 
50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma 
procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām varam informēt, 
kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informācija: Labklājības ministrija
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Atrast to, kas mūs vieno un 
nolikt malā to, kas mūs 
patiesi šķir
Ziemeļlatgales lūgšanu brokastis

30. novembrī Lazdukalna saieta namā norisinājās īpašs  pasākums - 
mums    bija    gods    uzņemt    pie   sevis   pirmo Ziemeļlatgales lūgšanu 
brokastu dalībniekus. Sirdssilti, saviļņojoši un pārdomas raisoši mirkļi 
padarīja     pasākumu    patiešām    skaistu    un    nozīmīgu    ikvienam  tā 
apmeklētājam. 
         Lūgšanu   brokastis  Ziemeļlatgalē  norisinājās pirmoreiz. Uz pasākumu 
tika aicināti cilvēki no Rugāju, Viļakas, Baltinavas un Balvu novadiem. Katrs 
cilvēks, piedaloties pasākumā,  ziedoja  naudas summu Balvu teritoriālajai   
invalīdu   biedrībai, kura dibināta 1992.gadā un apvieno cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. Tiekoties pie balti 
klātajiem    galdiem,    degot   svecēm,   valdot   patiesi  mierīgai  un  sirsnīgai 
atmosfērai,    pasākumā    satikās   165 cilvēki.   Īpaši   saviļņojoši  mirkļi  bija 
liecību sniegšanas,  burvīgās Jāņa Kurševa un Rugāju dāmu vokālā ansambļa 
un   Amandas   Kočānes    dziedātās   dziesmas,  kā  arī  Latvijas  evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes dotā svētība 
pasākuma dalībniekiem. Pasākumu apmeklēja arī Everita Zariņa no Latvijas 
valsts Lūgšanu brokastu komitejas. “Šorīt, sēžot brokastīs pie balti klātiem 
galdiem, es gribu teikt, ka man ir prieks redzēt Ziemeļlatgali pievienojamies 
Latvijas lūgšanu brokastu saimei. Latvijai šis ir bijis ļoti bagāts gads. Gan ar 
visu   to,   kas   noticis  simtgades  svinību  ietvaros, gan arī ar to, ka lūgšanu 
brokastis ir norisinājušās visos    Latvijas    reģionos,    sākot    ar   Cēsīm,  
kur  ir   piedzimis  lūgšanu brokastu karogs. Liepājā, kur bija pirmā pagaidu 
valdība. Jelgavā, no kurienes ir cēlušies vairāki mūsu valsts prezidenti, 
Aglonā, kuru ir apciemojis pāvests un noslēdzot šeit - Ziemeļlatgalē. Un es 
varu teikt, ka mūsu ģimene ir paplašinājusies. Mēs visi zinām, ka,  kamēr 
mēs esam mazi, mēs daudz ko varam runāt, mums visu piedod. Taču tad mēs 
augam,   un,   jo  ātrāk  augam,  jo  lielākā amatā tiekam, jo grūtāk ir pieņemt 
lēmumus tā, lai pastāvētu savā ticībā   un   sirdsapziņā.   Bībelē  ir  rakstīts  - 
“Ja  es  šodien  nepacelšu savu balsi, ja es šodien nedarīšu to, kamdēļ es esmu 
piedzimis, tad nebūs labi”. Arī vienā no dziesmām, kuru dziedam lūgšanu 
brokastīs skan - “Tie ir vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās, un 
es zinu, ka neviens manā vietā to nedziedās”,” noteica E. Zariņa. 

Kas ir lūgšanu brokastis?
 

“Ideja piedzima 66 gadus atpakaļ 
Vašingtonā, Amerikā, kad valsij bija grūts laiks. 

Ideja, kāpēc pie brokastīm, jo pie brokastīm mēs varam 
nolikt  malā visu, kas mūs šķir - politiku, uzskatus, 

strīdus, to, ka mēs ikdienā varbūt viens otram 
nepatīkam. Tad, vienojoties par kaut ko labu, kas 

ir visiem vajadzīgs, mēs varam 
atrast to, kas mūs vieno. Labā mūsos ir daudz 

vairāk nekā tā, kas mums nepatīk.”
(Everita Zariņa)

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

No kreisās: prāvests Guntars Skutels, prāvests Oļģerts Misjūns, priesteris Aleksandrs Oļipovs, 
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, prāvests Mārtiņš Klušs, prāvests Staņislavs Prikulis, dziedātājs Jānis 
Kurševs. Apvienojoties visiem kopā, tika izpildīta dziesma “Esi Dievs”. 

         Rugāju   novada   Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne jautāta par to, kas bija svarīgākais šī pasā-
kuma organizēšanas procesā, atzina, ka tā ir bijusi koncepcijas izstrāde - kā un ko mēs darīsim, kas veiks 
konkrētos darbus, lai, sākot jau ar ielūgumiem, tie nonāktu pie adresātiem. “Pasākums bija tiešām apjomīgs. 
Tika aicināti cilvēki no četriem novadiem, ietverot pašvaldību priekšsēdētājus, pārvalžu vadītājus, deputātus, 
izglītības, sociālās, kultūras jomu darbiniekus, uzņēmējus, kā   arī   aktīvākos  kristīgo  konfesiju  draudžu

cilvēkus. Divās Rīcības komiteju darba sanāksmēs 
domājām, kurš par ko būs atbildīgs, jo pasākumu 
organizēšanā katrs ķēdes posms ir ļoti svarīgs un 
kolīdz kāds posms izkrīt, tā kaut kas notiek ne tā 
kā plānots. Man bija iedalīta  galvenā pasākuma 
menedžera   un   organizatora  loma,  kad  ir  jāpār-
zina gan sīkas, gan lielas lietas. Būtiski   bija   tas,  
ka  jāizstrādā tāds scenārijs, lai atnākušie   uz šādu 
pasākumu gribētu nākt arī citreiz un aizietu no 
pasākuma   ar    labām   un   pozitīvām  emocijām,   
kas,     mūsuprāt,     arī     izdevās.   Tik   apgarotus 
cilvēkus, dodoties  prom  no  Lūgšanu brokastīm, 
es sen nebiju redzējusi, un tik daudz labu vārdu arī 
laikam sen nebiju dzirdējusi. Arī pašai sirdī bija 
gandarījuma sajūta par ieguldīto darbu un to,  ka 
viss izdevās. Neskatoties uz to, ka bija darbi, ko 
palīdzēja un veica citi, tas no manis ārpus darba 
stundām prasīja daudz laika. Neizsakāms   prieks   
par  Rīcības  komitejas gaišajiem cilvēkiem, ar 
kuriem kopā gan daudz runājām, gan sarakstī-
jāmies.   Tas   man   deva  spēku   un  teikšu godīgi - 
šobrīd tā pietrūkst,” atzina G. Grigāne. 
       Tāpat pasākuma organizatore pastāstīja, ka 
līdzīgi kā viņai pašai, pirmoreiz dodoties uz Lat-
vijas valsts lūgšanu brokastīm, arī apmeklētājiem 
ir bijušas dalītas sajūtas, jo valdīja neziņa un ne-
saprašana, kas tas par pasākumu, un kas tur būs. 
“Pirms tam, runājoties ar cilvēkiem, sapratu, ka 
daudzu  domas par šo pasākumu virmoja tikai un 
vienīgi  ap  lūgšanām  uz  Dievu, kas protams caur-
vijās šim pasākumam, bet ne tā kā daudzi to sapra-
ta. Bet tas jau ir tikai un vienīgi normāli, jo neziņa 

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a



7“KURMENĪTE” 2018. gada decembris www.rugaji.lv

“Patiess    prieks    un   gandarījums,    ka    tieši 
Rugāju novadā tiek aizsākta šī tradīcija, lai 
straujajā laika ritējumā atrastu mirkli kopīgām 
lūgšanām un pieņemtu viens otru. Adventa četru 
nedēļu garumā, kad lūkojamies svecīšu liesmās, 
gremdējamies   klusās   pārdomās,  esam  kopā 
savās ģimenēs un vairāk piedomājam pie tā, ka 
varam   pasniegt    roku   saviem   līdzcilvēkiem,   
atceramies, ka cilvēks dzīves laikā var paveikt 
ļoti daudz, ja dzīvo saskaņā   ar   sevi   un  Dieva 
likumiem. Mēs ik katrs savās   dzīves   gaitās  
sajūtam  Dieva  pieskārienu  un Dieva mīlestību, 
un sargeņģeli sargājot. Dažādās dzīvēs   situāci-
jās  -  caur    priekiem,   lielām   bēdām, satricinā-
jumiem tieši ticība, cerība un mīlestība   ir   tās   
vērtības,   kuras   dod   spēku  izturēt, ejot cauri 
dzīves līkločiem. Varam būt pateicīgi Dievam, 
ka tieši šodien mums ir  lemts satikties šajā vietā 
un   šajā   laikā. Mūsu   šodienas   mērķis  ir  gūt 
stiprinājumu, vienoties kopīgās lūgšanās un 
dāvāt   materiālu    atbalstu  - ziedojumu   Balvu 
teritoriālajai     invalīdu      biedrībai.     Lai    ik 
mirklis, ko šodien vadīsim plecu pie pleca, ir 
iegūts svētībā un stiprinājumā mūsu darbam,” 
vēlēja Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine, uzrunājot laicīgās un garīgās 
varas pārstāvjus. 

No kreisās: Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Duļbinska, Viļakas no-
vada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, 
Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Rugāju novada domes priekšsēdētāja  
Sandra Kapteine. 

mums dod plašas fantāzijas.Viena liela daļa cilvēku, ierodoties pasākumā un 
ieraugot zālē tik neparastus skatus, neslēpa savu sajūsmu un prieku par to, cik 
skaisti    un    svinīgi    izskatījās  saieta  nama   ierastā  zāle,  kura  bija  pildīta  ar 
balti   klātiem   galdiem   un  baltiem  krēslu  pārvalkiem, degošām svecēm piec-
žuburu sudraba svečturos. Cilvēku sejās valdīja prieks un sajūsma par ieraudzī-
to. Vairāki ieradās pietiekami agri, jo nebija pārliecināti, ka būs pietiekoši vietas 
kur sēdēt. Bija neparasti tas, ka par katru bija padomāts un katram pie galda bija 
ar galda kartēm ierādīta sava vieta. Lai iepazītu viens otru, katram tika izsniegti 
sagatavotie identifikatori ar viņa vārdu un uzvārdu. Es domāju, ka cilvēki, kuri 
devās uz šo pasākumu, pirmkārt devās ar prieku, kuru es, kā viena no pasākuma 
galvenajām organizatorēm un  vadītājām sajutu tā norises laikā un arī tad, kad 
cilvēki devās mājup,” teica Gunta Grigāne. 
        G. Grigāne atzina, ka priekš viņas viens no pasākuma saviļņojošākajiem 
un nozīmīgākajiem brīžiem bija, kad pēc pasākuma klāt pienāca inteliģentais 
un vienkāršais bīskaps Einārs Alpe un draudzīgā apskāvienā no sirds pateicās 
par ieguldīto darbu un ļoti pārdomāto un izdevušos pasākumu, ieteica un vēlē-
ja, ka arī tagad šāds pasākums būtu jāturpina rīkot laikā pirms Adventes. “Jau 
minēju, ka tas gandarījums un prieks par cilvēkiem, kuri devās mājās apgaroti 
un   smaidīgi   man  sagādā pozitīvas emocijas. Arī pasākuma kopējā gaisotne un 
atmosfēra, kā arī nozīmīgas atziņas priekš manis, kuras pēc pasākuma saņēmu 
no priesteriem. Vēl ļoti gribētu pateikties visiem, kuri palīdzēja, lai šis pasākums 
izdotos augstā līmenī, jo mēs sevi parādījām no labākās puses. Bez Lūgšanu 
brokastu Rīcības komitejas cilvēkiem, paldies par kopdarbu pasākuma tapšānā 
gribu teikt cilvēkiem, kuri palīdzēja nogādāt krēslus, galdus un citu inventāru 
no Rugājiem uz Lazdukalnu un atpakaļ Dz.Šmagres vadībā, autobusa šoferim 
J.Lesniekam, traktoristam G.Melnacim, domes sekretārei A.Pugačai un sabie-
drisko attiecību speciālistei A.Lužai par ielūgumu nogādi adresātiem un dalīb-
nieku reģistrāciju pasākumam. Saviem kultūras darbiniekiem S.Akmentiņai, 
V.Daņilovai,   V.Vīcupai,   V.Kalniņai,   E.Šaicānam,  S.Anckinai,  V.Smoļakai, 
visiem dziedātājiem, datorspeciālistam J.Zalānam, noformētājai K.Sergai, 
Skaidrītei    un   Gunāram   Tučiem.   Paldies   par    burvīgo    galdu   un  krēslu  
noformējumu M.Štālei -Krēmerei un viņas komandai. Paldies domes 
priekšsēdētājai S.Kapteinei un izpilddirektorei D.Tutiņai, pašvaldības policijas 
priekšniekam U.Melnacim, ” noteica Gunta Grigāne. 

“Lūgsimies par tiem, kas mums dara pāri, par 
tiem, kas sāpju un rūpju nomākti, par tiem, kuri 

vientuļi. Raidīsim projām no sevis nelabas un 
ļaunas domas, neaprunāsim, neskaudīsim otram, 
vēlēsim sev un citiem tikai labu un priecāsimies 

par sev apkārt esošajiem cilvēkiem ne tikai 
vārdos, bet arī darbos. Lai visiem mīļuma un 

sirdsmiera pilni Ziemassvētki atnāk katrā 
ģimenē, lai prieks ik katrā sirsniņā!”

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a



8 “KURMENĪTE” 2018. gada decembriswww.rugaji.lv

Norisinājusies Rugāju novada uzņēmēju 
un lauksaimnieku balle 2018 Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 

speciāliste Agrita Luža

Šī    gada   1. decembrī   Rugāju   novada  uzņēmēji  un lauksaimnieki tika 
aicināti uz svinīgu un skaistu kopā būšanas brīdi Lazdukalna saieta namā. 
Pasākuma ietvaros tika pasniegtas nominācijas “Paldies, uzņēmējam”, 
godināti novada darbīgākie cilvēki, un, baudot saksofona spēli, vedās arī 
saviesīgas sarunas un dejas.
          Nominētie uzņēmēji kā balvu arī šogad saņēma “Pilnības ragu”, kas 
ir pārpilnības un bagātības simbols, izgatavots no cēla materiāla porcelāna - 
Vecpiebalgas porcelāna fabrikā, tādejādi simboliski atgādinot nominantiem, 
ka, lai gan šogad viņi sasnieguši zināmu pilnību savā uzņēmējdarbībā, taču tā 
uzvara ir trausla kā porcelāns un prasa mērķtiecīgu darbu, lai to noturētu turp-
mākajos gados.

GADA INOVATīVāKAIS UZņēMUMS

SIA “METTA STEEL” (īpašnieki Margita Štāle-Krēmere un Andris Gals) 
ir jauns uzņēmums,   kas   reģistrēts   2018.gadā.  Uzņēmums  specializēsies 
industriālā dizaina  mēbeļu  un  interjera   priekšmetu   ražošanā.  Apvienojot   
dažādus   materiālus,   tiks   radīti  ekskluzīvi  un dizainiski skaisti izstrādājumi. 
Izmantojot ražošanas principu, kas citur Eiropā ir ļoti populārs - vispirms tiks 
dizainēts un konstruēts   attiecīgais    produkts,   pēc   tam  katru elementu 
saražos kāds savas jomas   profesionālis.   Uzņēmums   SIA “Metta Steel”  
ir  kļuvis  par Rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieku. Inkubatora atbalstu un 
tā līdzfinansējumu vēlas izmantot zīmola radīšanai, mārketinga pakalpojumu 
saņemšanai, dalībai izstādēs u.c.

GADA JAUNAIS UZņēMēJS RUGāJU NOVADā
Gada   jaunais   uzņēmējs   Arvis  Boroduška. 2018. gadā, ar LEADER projekta 
finansējuma    atbalstu,    uzsācis   autoservisa   pakalpojumu   sniegšanu   savās 
dzimtajās mājās Dreimanovā. Arvis arī vienlaicīgi turpina studijas Rēzeknē.

Valsts attīstības 
finanšu institūcijas 
“ALTUM” Vidzemes 
reģiona vadītāja 
Olita Untāla 
pasniedza 
pateicību par 
MēRķTIEcīGU 
UZņēMUMA 
ATTīSTīBU 
uzņēmuma SIA 
“SteelDram” 
valdes 
priekšsēdētājam 
Andrim Galam. 

 LIELāKAIS DARBA DEVēJS RUGāJU NOVADā

Lielākais darba devējs Rugāju novadā ir SIA “Silmači”. Pēc Valsts ieņēmumu 
dienesta sniegtajiem datiem, šis uzņēmums ir sociāli atbildīgākais uzņēmums 
novadā, ko vada valdes priekšsēdētājs Ainārs Birkovs un nodrošina darba vietas 
32 darbiniekiem. Uzņēmums, kas gadu gaitā pierādījis sevi kā stabilu, augošu, 
investējošu uzņēmumu. Pamatdarbība - autotransporta pakalpojumi.

 LIELāKAIS DARBA DEVēJS RUGāJU NOVADā

Kā otrais lielākais darba devējs, ieteikts no VID apbalvošanai, ir Latgales 
reģinālais atbalsta centrs “Rasas pērles”. Priecājamies un lepojamies, ka tieši 
Rugājos atrodas vieta, kur tiek sniegts atbalsts krīzē nonākušām ģimenēm gan 
no Latgales gan citiem reģioniem. 30 darbinieku komanda ar lielu atbildību uz-
ticētos pienākumus veic centra vadītājas Ilzes Andžas vadībā.

 LIELāKAIS NODOKļU MAKSāTāJS

Lielākais    nodokļu    maksātājs  - Piensaimnieku    kooperatīvā    sabiedrība 
“Linda”. Uzņēmums, kas reģistrēts pirms vairāk nekā 25 gadiem un veiksmī-
gi darbojas dzīvesgudrā valdes priekšsēdētāja Staņislava Kareļa vadībā. Mūsu 
un citu novadu mazie un vidējie piena ražotāji ir sadarbības partneri “Lindai”. 
Esam pateicīgi uzņēmumam, ka sadarbības rezultātā ir iespēja savu saražoto 
realizēt, kā arī “Linda” ir trešais lielākais uzņēmums - darba devējs novadā.

 LIELāKAIS NODOKļU MAKSāTāJS
 
Viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā ir zemnieku saimniecība 
“Kalmes” Lazdukalna pagastā. Saimnieki Iveta un Ilgonis Zizlāni darbojas 
daudznozaru uzņēmumā, kura pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, kā arī lauk-
saimnieciskā ražošana un lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība. Uzņēmējus 
raksturo īpašības - atsaucība, izpalīdzība, sadarbība.

 GADA RAžOTāJS RUGāJU NOVADā

Gada ražotājs “Pupāji”– vadītājs Andrejs Bērziņš. Daudznozaru saimniecība, 
kuras darbības veidi - kokmateriālu ražošana un graudaugu audzēšana. Labības 
lauki tiek kopti ar atbildību un mīlestību pret savu zemi, tāpat kā dzimtā sēta, 
kas bijusi nominēta konkursā kā sakoptākā saimniecība. Andreja   uzņēmums   
daudzu     gadu    garumā    rada    pievienoto  vērtību Latvijas zaļajam zeltam - 
koksnei, ražojot taras dēlīšus.

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Foto: Agrita Luža



9“KURMENĪTE” 2018. gada decembris www.rugaji.lv

GADA NOVADA TēLA POPULARIZēTāJS

Biedrība “Silenieku skola”. Aizvadītajā vasarā Rugāju novads ir kļuvis par vēl 
vienu   tūrisma   vietu   bagātāks.  Skaistā, sakoptā  priežu  sila ielokā, pagātnes 
skolas auras ieskauta, ciemiņus viesmīlīgi sagaida kādreizējā Silenieku skola. 
Līgas, Arta un Aijas izdoma ieraugāma un baudāma ik uz soļa. Īpašu prieku 
šajā sakoptajā apkārtnē var gūt bērni, kur baskāju takā var izjust dažādas sajūtu 
gammas, kā arī dažādas sportiskas aktivitātes pārsteigs ikvienu ciemiņu.

GADA SADARBīBAS PARTNERIS

Sadarbības partneris ar kuru pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība 2018. 
gadā ir novada uzņēmējs Raivis Kļaviņš. Raivi raksturo cilvēciskās īpašības-  
akurātums,   centība,   precizitāte.  Pateicoties    Raivja   darbīgajām   rokām un 
prasmēm,   novadā   sakārtota   infrastruktūra - atremontēts  sociālais  dzīvoklis 
Skujetniekos,   Eglaines  pamatskolā  pagrabstāvam  renovēta hidroizolācija  un 
lietusūdeņu atvades sistēma un kosmētiski atremontēti četri kabineti pamat-
skolā.

LIELāKAIS SVAIGPIENA REALIZēTāJS RUGāJU NOVADā

Lielākais svaigpiena realizētājs, pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, ir 
zemnieku saimniecība “Silarozes 1”. Romānu ģimene, saimnieki Sandris un 
Svetlana, savu saimniecību un ražīgās piena devējas izlolojuši daudzu gadu 
garumā, veicot un izkopjot ciltsdarbu, pašiem mācoties dažādas dzīves prasmes 
un gudrības. Saimniecības attīstībā veiksmīgi ieguldīti un realizēti ES līdzekļi, 
prasmīgi un pārdomāti veicot darbu plānošanu. Saimniecības darbos lieli palīgi 
ir meitas Alise un Annija.

LIELāKā GAļAS ZīDīTāJGOVJU GANāMPULKA īPAŠNIEKS

Lielākā   gaļas   zīdītājgovju   ganāmpulka   īpašnieks - zemnieku  saimniecība 
“Viļumene”,   saimnieki   Maija  un  Juris  Vidomski. Neatlaidīgi, soli pa solim 
izveidojuši   un  attīstījuši  liellopu  gaļas  ganāmpulku.  Maiju  un  Juri   raksturo 
darba mīlestība,   gādība   un   rūpes  pret  dzīvniekiem,  zināšanas  un  prasmes, 
kuras nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas arī citiem lopkopjiem.

GADA ģIMENES UZņēMUMS
Gada ģimenes uzņēmums zemnieku saimniecība “Jaun - roziņas”. 
Saimniecību Mairita Romanovska pārņēmusi no saviem vecākiem. Sakopti 
lauki, mājas, ražīgs   slaucamo   govju pulks,   kas   gadu  gaitā pieaudzis, kā 
arī tiek ražots svaigpiens. Arvien, kad ir iespējas, tiek paplašināti apsaimnie-
kojamie lauki, iekoptas jaunas lauksaimniecības zemju platības. Saimniecībā 
darbos tiek iesaistīta visa ģimene, arī jaunā paaudze .

GADA SIMPāTIJU BALVA UZņēMēJDARBīBā
Simpātiju balvu uzņēmējdarbībā par uzcītību pasniegta Inesei Brezinskai un 
Dainim   Kaņupam - Kanapeņum.  Neatlaidīgi,  nebaidoteis no grūtībām, 
liekot lietā    prasmes   un   darbu,  jaunieši  sasniedz  nospraustos  mērķus, 
siltumnīcu kultūru- dārzeņu, ogu un augļu audzēšanu, pārstrādi un realizāciju.
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Atskatoties uz 2018. gadu Rugāju novadā
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Rosīgs, skaistiem notikumiem piepildīts, radošs, pārdomātiem un labiem 
darbiem bagāts,  pārdomu raisošs – iespējams, ka tieši šāds ir bijis aize-
jošais 2018. gads  Rugāju novadā. Taču mēs aizvien varam droši teikt, ka  
mēs visi kopā tiecamies uz augšu, esam gatavi attīstībai, virzībai uz priekšu, 
sasniegumiem   un   vērtīgām   pārmaiņām  arī  turpmāk,  lai  tieši Rugāju 
novads būtu tā vieta, kurā mācīties, strādāt, dzīvot un, jo īpaši, atgriezties 
vēl un vēl. 

JANVāRIS 

  -   Rugājos   jau   trešo  reizi  norisinājās  draudzības  spēles  dambretē.  Šogad 
dambretes spēlēs piedalījās bērnu vairākums, atzīstot, ka būtiskākā veiksmes 
atslēga, spēlējot dambreti, ir katra plānotā gājiena apdomāšana. 
  -  Parādot  savu  talantu  “Viasat  mīļumvakarā”, rugājietis Rihards Krilovs, kurš 
jau 5 gadus izkopj talantu ģitārspēlē, ar savu priekšnesumu padarīja  Mīļum-
vakaru   skanīgu     un     emocijām     piesātinātu.   Saziedoto  naudu (737 euro) 
Rihards veltīja Rugāju novada vidusskolai, kas bijusi viņam nozīmīga.
    -    27. janvārī Preiļu novada kultūras centrā norisinājās svinīgā “Latgales Gada 
balvas 2017” pasniegšanas ceremonija. “Latgales gada balvu 2017” nominācijā 
“Aktīvākais seniors” saņēma Rugāju novada iedzīvotāja Irēna Paidere. 

FEBRUāRIS 

  -  Februārī Rugāju tautas namā norisinājās Balvu, Rugāju un Viļakas novadu 
vokālo ansambļu skate.  Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa sniegums 
(vadītāja Sanita Anckina), iegūstot 42,30 punktus, tika novērtēts ar 1. pakāpi.
  -  Ievērojot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam 
iekļautās ilgtermiņa prioritātes, un, lai attīstītu sadarbību izglītības, reģionālās 
attīstības un zinātnes jomā Rugāju novadā, 2018. gada 15. februārī tika parak-
stīts sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un Rugāju novada domi 
par augstākās izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem.
  - 17. februārī piecpadsmito dzimšanas dienu atzīmēja Vanadzēnu kustības 
dalībnieki Rugāju novadā. Pasākuma dalībniekiem un ciemiņiem, pulcējoties 
Lazdukalna saieta namā, tika aizvadīts svētku koncerts, izskanēja apsveikumi, 
atmiņu stāsti un paldies vārdi.

MARTS 

  - Turpinot iesākto tradīciju – Rugāju novada vīrieši sagādā pārsteigumu 
Starptautiskajā sieviešu dienā - , arī šogad daiļā dzimuma pārstāves 8. marta 
vakarā tika aicinātas uz Lazdukalna saieta namu, lai baudītu pasākumu “Tik dēļ 
Jums daiļās dāmas!”. Par godu Starptautiskajai sieviešu dienai un par prieku 
dāmām pasākumā uzstājās solistu apvienība “Jubilāri”, kuri, sveicot pasākuma 
apmeklētājas 8. martā, izpildīja skaistākās latviešu un latgaliešu dziesmas, kā 
arī pasniedza ziedus. 
  - Rugāju novada dome 2017. gada 21. februārī pieņēma lēmumu “Par Rugāju 
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Jaunais novada teritorijas 
plānojums izstrādāts elastīgāks, tas nesarežģī turpmāko novada teritorijas izman-
tošanu, vienlaicīgi ievērojot nepieciešamo normatīvo aktu prasības un Rugāju 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās 
ministrijas (VARAM) akcepta teritorijas plānojums stājās spēkā 2018. gada 20. 
martā.
  - 28. martā Rugāju novada Eglaines pamatskola, jau sesto gadu pēc kārtas, 
uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām, lai kopā 
pavadītu draudzīgu, izzinošu, pozitīvu un sirsnīgu emociju piepildītu dienu 
pasākumā “Kopā roku rokā”. Pasākumā bērniem, skolotājiem un asistentiem 
bija     iespēja    iepazīties   ar   Lienīti,   kura  cītīgi sekoja  līdzi  Sprīdīša  gaitām,  
meklējot laimi.
  -  Tautas muzikantu saiets “Danču vakars Rugājos” šogad norisinājās jau trešo 
reizi. Katru gadu šis pasākums piesaista gan zināmus, gan arvien jaunus tautas 
muzikantus no malu malām. Šogad pasākumā piedalījās tautas muzikanti no 
Medņevas, Rogovkas, Salnavas, Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. 

APRīLIS

   - Lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un 
darba pieredzi, kā arī, lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada 
vasaras brīvlaiku, arī  2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novada pašvaldība 
piedāvāja novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem iesaistīties 
pašvaldības finansētās darba vietās.
    - Daudzus   gadus  pēc  kārtas,  ik  pavasari,   Rugāju    novadā   norisinās 
mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Šogad konkursā piedalījās 11 braši dziedātāji, 
izpildot katrs divas dziesmas gan žūrijai, gan skatītājiem un atbalstītājiem. 

  -  No 2018. gada 6. līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, 
stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji 152 vietās visā Latvijā, tostarp 
arī Rugāju novadā, aicināja uz pasākumu “Satiec savu meistaru! 2018”. 

MAIJS

  -  Atzīmējot 4.maiju Rugāju novadā, ikviens tika aicināts pievienoties svētku 
sākuma brīdim Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā, vienojoties 
kopīgās lūgšanās par Rugāju novadu un tā iedzīvotājiem, par Latviju. Svētku iet-
varos tika atklāta skolotājas, dzejnieces Margaritas Stradiņas grāmata “Mirkļu 
puteņos”. Koncertā “Dziesmā un dejā – mūsu stāsts par brīvību”, Rugāju sporta 
centrā, svētku dalībnieki pulcējās pie skaistiem, baltiem svētku galdiem. 
  -  Šī gada 8. maijā Rugāju tautas namā norisinājās uzņēmēju tikšanās ar 
pārstāvjiem no valsts institūcijām, kuras atbalsta biznesu. Ar noderīgu informā-
ciju uzņēmējus iepazīstināja pārstāvji no NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra), 
Latgales SEZ (Latgales speciālā ekonomiskā zona), kā arī no ALTUM Vidzemes 
reģiona.
  -   Šī gada 16. maijā Rugāju novada jaunākie iedzīvotāji satikās mazuļu salido-
jumā, kurš Rugājos norisinājās jau septīto gadu pēc kārtas. Piedalīties pasākumā 
tika aicināti 2017. gadā dzimušie bērniņi – 26 jaundzimušie – 14 meitenes un 
12 puikas.
   -  Rugāju  novada  Eglaines  pamatskola 24. maijā uzņēma viesus no Nīderlan-
des pilsētas Almelo, informācijas tehnoloģiju koledžas “ROC van TWENTE”, 
kas bija ieradušies ERASMUS projekta vizītē. Koledžas pasniedzēji un studenti 
uzdāvināja un uzstādīja Rugāju novada Eglaines pamatskolai 20 datorus. 
  - No šā gada 10.maija līdz 13.maijam Ungārijas pilsētā Kečskemet notika Ei-
ropas   čempionāts   svarbumbu  celšanā.  Latvijas sportisti startēja ar ievēroja-
miem panākumiem. Junioru konkurencē kopvērtējumā Latvijas komanda izcīnī-
ja 3.vietu. Labus rezultātus uzrādīja arī dalībnieki no Rugāju novada - Dārta 
Stivriņa - 5.vieta, Edgars Prancāns - 2.vieta. 
  -  Ar mērķi popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē un rosināt 
nekustamo īpašumu īpašniekus sakopt piederošos objektus un sapost tos sagai-
dot Latvijas valsts simtgadi, Rugāju novada pašvaldība šovasar izsludināja 
konkursu “Rugāju novada sakoptākā sēta 2018”. 

JŪNIJS

   -  Projekta “Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros, šī gada 1.jūnijā, jauniešiem bija 
iespēja doties laivot pa Pededzi, līdzi ņemot vien pozitīvu noskaņojumu un laika 
apstākļiem piemērotu apģērbu, jo tika nodrošinātas gan laivas, gan vestes, gan 
instruktāža, gan ornitologa Elvija Kantāna klātbūtne. 
   - Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetā tika paredzēts līdzfinansē-
jums EUR 5000,00 apmērā Rugāju novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmu-
mu projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu biznesa ideju pro-
jektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Rugāju novada izsludinātajā biznesa ideju 
konkursā atbalstu guva trīs idejas un saņēma pašvaldības līdzfinansējumu.

JŪLIJS

  -  Jūnija vidū klajā nāca unikāls izdevums – grāmata “Latvijas segas Latvijas 
tūkstošgadei”. Tajā iekļauti vairāk nekā seši simti Latvijas segu attēlu. Sadaļā 
Latgales segas, ir pētīta Rugāju novada Daugasnes ciemata audējas Tautas 
daiļamata meistares Paulīnas Pošivas (dz.Kaļva) vilnas segas aušanas tehnika. 
Sadaļā - Latgales audējas ir skatāmas Rugāju novada audēju Martas Garpēteres, 
Paulīnas Pošivas (dz.Kaļva) un Austras Sockas krāšņās segas.
  -  Rugāju novada novada pieci amatiermākslas kolektīvi bija XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki. Uz svētkiem, no 1. jūlija līdz 
8. jūlijam, no mūsu novada devās 106 dziedātāji un dejotāji.
  - Šovasar optiskā tīkla infrastruktūras būvniecības darbi, kas skar arī Rugāju 
novada   teritoriju,   norisinājās   posmā   Naudaskalns  -  Rugāji  - Lazdukalns - 
Gaigalava.
  -  Rugājos no 2018. gada 20. jūlijam līdz 2018.gada 21. jūlijam norisinājās 
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra “Aisma” seminārs “Efektīvas 
komandas treniņš sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju darba pilnveidei 
un efektivizācijai”, kura ietvaros notika Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes 
institūciju apvienības darbinieku sporta svētki. 

AUGUSTS

  - “Saipetnieku dienas 2018” ietvaros, apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 
atraktīvās un sportiskās aktivitātēs, “LaserTag LATGALE” piedāvātajā spēlē, 
kā arī apskatīt senlietu privātkolekciju “Saipetnieki”. 
  -  SIA “ZAAO” vides iniciatīvas „100 darbi latvijai” vēstneši aicināja ikvienu 
Rugāju novada iedzīvotāju asināt prātu vides jautājumos un laimēt Tallink jūras 
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ceļojumu 4 personām. Balvu un ceļojumu četrām personām ieguva rugājiete 
Zinaida Popova. 

SEPTEMBRIS

  - No 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim notika ikgadē-
jā akcija “Dienas bez rindām”. Rugāju Valsts un pašvaldību vienotais klientu 
apkalpošanas centrs jau tagad aktīvi ikdienā iedrošina savus klientus dažādas 
dzīves situācijas risināt elektroniski, tāpēc arī šogad iesaistījās akcijā “Dienas 
bez rindām” un skaidroja klientiem e-pakalpojumu nozīmi un to izmantošanas 
priekšrocības. 
  - Nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde ir katra klienta prasība, 
tādēļ    AS   “Sadales   tīkls”   turpina   Balvu,   Baltinavas   un   Rugāju novada 
elektrotīklu. Šo Latgales novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” 
šogad kopumā ieguldīs 324 tūkstošus eiro.

OKTOBRIS

  - “Zemgales    saimnieki   aicina   ciemos!”   Šāds   aicinājums   tika   saņemts 
Ziemeļlatgales mājražotāju tikšanās laikā Balvos septembrī. Un tā   kā   tradi-
cionāli   rudenī  Rugāju novada pašvaldība organizē pieredzes braucienu no-
vada uzņēmējiem, lai smeltos jaunas idejas sev un paskatītos un novērtētu kā 
uzņēmēji strādā un dzīvo citur Latvijā, tika nolemts izmantot šo ielūgumu un 
doties ciemos. 
  - No šā gada 10. līdz 15. oktobrim Daugavpilī notika pasaules čempionāts 
svarbumbu celšanā. Uz šo čempionātu bija ieradušies gandrīz 600 dalībnieki 
no 30 valstīm. Šis varētu būt visapmeklētākais pasaules čempionāts dalībnieku 
skaita ziņā to pastāvēšanas vesturē. Čempionātā piedalījās arī svarbumbu cēlāji 
no Rugāju novada. 

NOVEMBRIS

  - 9. novembrī, Elektrum olimpiskajā centrā notika NBA Junioru līgas trešās 
sezonas drafta ceremonija, kuras laikā katrai komandai pielozēja NBA klubu, 
kuru tā pārstāvēs. Šosezon pirmo reizi Latvijā turnīrs tiek rīkots divās grupās, 
kas nosauktas NBA spēlējošo Latvijas basketbolistu vārdos. Kristapa Porziņģa 
grupā Rugāju novada vidusskola pārstāv NBA klubu “Philadelphia 76ers”, taču 
Dāvja Bertāna grupā - “New York Knicks”.
  -  Šī   gada   novembra   mēneša  sākumā  Rugāju  novada pašvaldība turpināja 
darbus pie Pokratas kapu sakopšanas. Ap kapsētu tika noņemts apaugums, lai 
tehnika varētu tikt klāt un nolīdzināt apkārtni, tika aprakti esošie atkritumi, kuri 
atradās daudzviet kapsētas teritorijā, izraktas bedres priekš atkritumiem, kā arī 
izvietoti atsevišķi atkritumu maisi, kuros mest stiklu, plastmasu, nozāģēti 15 
bīstamie koki, kuri nākotnē draudēja uzkrist virsū kapu kopām, sakopta kapsē-
tas kapličas teritorija, kas ir arī kultūras piemineklis. 
  -  Sagaidot 11. novembri, ikviens interesents tika aicināts uz Erudīcijas spēli 
“Es mīlu Tevi, Latvija!”, kura norisinājās Rugāju tautas namā. Spēlē piedalī-
jās sešas komandas un, atbildot uz sagatavotajiem jautājumiem, pierādīja savas 
zināšanas   gan   par   Latvijas,   gan   Rugāju  novada vēsturi, kultūru un citiem 
tematiem.   Lāčplēša    dienā    norisinājās   tradicionālais   lāpu   gājiens,  kurā, 
izgaismojot Kurmenes ielu, piedalījās dažādu vecuma iedzīvotāji. 
  - 16. novembrī Rugāju tautas namā norisinājās Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100. gadadienai veltītajais pasākums “Par Latviju sirds mana 
dzied”. Godinot novada darbīgos ļaudis, tika pasniegti Rugāju novada Goda, 
Atzinības un Pateicības raksti, kā arī paziņoti konkursa ”Rugāju novada 
sakoptākā sēta 2018” rezultāti.
  - Par godu Latvijas simtgadei, svētku nedēļā, 14. novembrī Rugāju novada 
muzejā norisinājās kopkrājuma „Latvijas oļi” atvēršana, kura iznāca tieši valsts 
svētku   priekšvakarā.   Tajā   24  autori  ir  ievietojuši savus veltījumus Latvijai, 
tostarp arī I. Uršuļska. 

PROJEKTU īSTENOŠANA 

2018. gadā ir  pabeigti iesāktie un uzsākti īstenot projekti, kā arī iesniegti 
projekti, kuru īstenošana būs turpmākajos gados. 

   - Turpinās iesniegtais projekts “DZīVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un 
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” Eiropas 
Sociāla fonda atbalstītajā 9.2.4.2.  pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiek īstenots no 2017.-
2019.gadam. Kopējās projekta izmaksas EUR  30 709,00,  t.sk. Eiropas Sociālā 
fonda finansējums EUR  26 102,55, valsts budžeta finansējums EUR 4 606,35.
   - Sagatavots    un     īstenots    projekts   „Bērnu   rotaļzemes   “Čiekuriņš” 
izveide Benislavā” LEADER projektu konkursa 3.kārtā. Projekta īstenošana 
notiks 2018.gadā. Kopējās izmaksas EUR 9540,85, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauk-
saimniecības   Fonds   lauku   attīstībai)  finansējums EUR 8586,76, pašvaldības 
finansējums EUR 954,09.

  - Sagatavots     un      īstenots     projekts     „Interaktīvās      prezentācijas 
“Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novada” piln-
veidošanai” LEADER projektu konkursa 3.kārtā. Projekta īstenošana notiks 
2018.gadā. Kopējās izmaksas EUR 4999,00, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauk-
saimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR  3179,12, pašvaldības 
finansējums EUR 353,24.
   - Gada sākumā tika sagatavots un realizēts Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
projekts “Autoceļa “Pelnupe – Osa” posma pārbūve”, pasākuma “Pamat-
pakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros pašvaldības 
grants    ceļu   pārbūvei.    Projekta   kopējās  izmaksas EUR 302 912,63, t.sk. 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 
224 263,21, pašvaldības finansējums EUR 78 649,42.
   - Gada sākumā tika sagatavots un realizēts LAD projekts “Autoceļa 
“Ozolnes - Liepari” pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros pašvaldības grants ceļu pār-
būvei.  Projekta kopējās izmaksas EUR 296 918,95, t.sk. ELFLA (Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 214 075,95, 
pašvaldības finansējums EUR 82 843,00.
   - Gada   sākumā   tika   sagatavots  un  realizēts  LAD   projekts “Autoceļa 
“Egļusala - žeivinieki” pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros pašvaldības grants ceļu pār-
būvei.  Projekta kopējās izmaksas EUR 634 975,97, t.sk. ELFLA (Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 191 660,84, 
pašvaldības finansējums EUR 443 315,13.
   - Sagatavots     un      iesniegts    LAD   projekts    “Pašvaldības   nozīmes 
koplietošanas   meliorācijas  sistēmas  novadgrāvju  atjaunošana Rugāju 
pagasta, Baldonēs”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.  Projekta 
kopējās izmaksas EUR 60 598,27, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 52 058,88, pašvaldības finansējums 
EUR 8539,39.
   - Sagatavots     un     iesniegts    LAD    projekts     “Pašvaldības    nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagasta, Rugājos”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un    mežsaimniecības   infrastruktūras  attīstībā”   ietvaros.   Projekta  kopējās
izmaksas EUR 64 015,58, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 55 779,84, pašvaldības finansējums EUR 
8235,74.
   - Sagatavots     un     iesniegts    LAD    projekts    “Pašvaldības   nozīmes 
koplietošanas  meliorācijas  sistēmas  novadgrāvju  atjaunošana  Rugāju 
pagasta, Kozupē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un   mežsaimniecības   infrastruktūras   attīstībā”   ietvaros.   Projekta  kopējās 
izmaksas EUR 22 581,80, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds 
lauku attīstībai) finansējums EUR 20 323,62, pašvaldības finansējums EUR 
2258,18.
   - Sagatavots     un     iesniegts    LAD    projekts    “Pašvaldības    nozīmes 
koplietošanas   meliorācijas   sistēmas  novadgrāvju  atjaunošana  Rugāju 
pagasta, Kaņepienē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.  Projekta 
kopējās izmaksas EUR 113 411,44, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 99 578,88, pašvaldības finansējums 
EUR 13 832,56.
   - Sagatavots     un     iesniegts     LAD    projekts    “Pašvaldības   nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju 
pagastā      un        Lazdukalna          pagastā”,   pasākuma   4.3.   “Atbalsts 
ieguldījumiem        lauksaimniecības     un     mežsaimniecības   infrastruktūras 
attīstībā”     ietvaros.      Projekta     kopējās    izmaksas   EUR 99 901,25, t.sk. 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 
42 258,78, pašvaldības finansējums EUR 57 642,47.
- Turpinās iesniegtā projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu piero-
bežā” 5.6.2. SAM „Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas 
atbilstoši    pašvaldību     integrētajām    attīstības    programmām”    vērtēšana. 
Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras 
izbūvi, lai sakārtotās teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem. Finansējums 
Rugāju novada pašvaldībai būs pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības 
fonda finansējums, t.i.  EUR 783 965 un valsts budžeta EUR 27 669,37, kā arī 
jāparedz pašvaldības finansējums EUR 110 677,50.
-    Rugāju   novada   dome   ir   sagatavojusi   iesniegšanai   9.3.1.  specifiskā 
atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1.    pasākuma   „Pakalpojumu    infrastruktūras   attīstība   deinstitucio-
nalizācijas plānu īstenošanai”” ietvaros, projekta iesniegumu „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju 
novadā”. Kopējās projekta izmaksas EUR 182 515,00 t. sk. attiecināmās iz-
maksas EUR 139 352,00;  ERAF finansējums EUR 110 561,20; valsts budžeta 
dotācija EUR 5853,24  un pašvaldības līdzfinansējums EUR  66 100,56.
- Šogad ir uzsākta Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 
izstrāde.

Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Lonija Melnace 
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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 nodrošina 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.

  11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.

  1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
  Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

  13. Šengenas vīzas pieteikums.
  14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.

  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.

  12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.

  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

  1. Iesniegumu pieņemšana par:
  2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

  1. Apbedīšanas pabalsts.
  Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
  3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
  2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
  1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
  1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
  1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.

  Uzņēmumu reģistrs

  Valsts ieņēmumu 
  dienests

  2. Bezdarbnieka pabalsts.
  3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
  4. Bērna kopšanas pabalsts.
  5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
  6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
  7. Ģimenes valsts pabalsts.
  8. Invaliditātes pensija.
  9. Maternitātes pabalsts.
  10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
  11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
  12. Paternitātes pabalsts.
  13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
  14. Slimības pabalsts.
  15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
  16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.

  29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
  28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.

  27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma  
              plāna maiņu.

  26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
  25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
  24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
  23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
  22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
  21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
  20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
  19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
  18. Vecāku pabalsts.
  17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

 Valsts sociālās 
  apdrošināšanas  
  aģentūra
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  30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
  31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

  13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).

  8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.

  3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.

  1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas
              sistēmā.

  6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).

  9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.

  12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).

  17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
  16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
  15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
  14. Kadastra informācija mantojuma lietai.

  4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves 
              deklarācijas pamata.

  2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.

  34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
  33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.

  32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas 
               piešķiršanas/pārrēķināšanas.

  Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

  11.       „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv 
              (e-pakalpojums).

  10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu 
              (pieejams e-pakalpojums).

  7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav 
               kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).

  5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

  18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
  19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.

  1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

  1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

  9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.

  5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
  6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.

  2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.

  Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

  8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem 
                saņemšana.

  4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

  4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

  Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

  3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

  10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

  7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

  2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

  3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

  32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana 
                (e-pakalpojums).

  31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
  30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
  29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
  28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpo-
  27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
  26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
  25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
  24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
  23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
  22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
  21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
  20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.

  Valsts zemes dienests

  Valsts darba inspekcija

  Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
  1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
  2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
  3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
  4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
  5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
  6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba 
                inspekcijas kompetences jomā.

  Lauksaimniecības datu centrs  1.          Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšama
              no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. 

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Lazdukalna pagasta 
pārvaldē VELTA LEONE
Tālrunis: 25446353
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Pirmdienās 
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

8.30 - 12.30
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.30 - 17.00

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Rugāju novada 
domē LAURA KONIVALE
Tālrunis: 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

-
-
-
-
-
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Aktivitātes Rugāju 
bibliotēkā novembrī 
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre Evita Sproģe

Novembra mēnesis Rugāju bibliotēkā aizritējis diezgan darbīgs un 
radošs. Gatavojāmies valsts svētkiem – 18.novembrim. Šogad Latvija 
svinēja savu simto dzimšanas dienu, arī bibliotēka  tika saposta šiem   
svētkiem.   Visu  novembra mēnesi bibliotēkā varēja skatīties latviešu 
spēlfilmas un multfilmas. Tiem, kam patīk risināt krustvārdu mīklas, 
varēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, tās dabu, cilvēkiem,   
atrisinot bibliotēkas sagatavotu krustvārdu mīklu „Mini un Zini”. 
Meklējot atbildes uz jautājumiem, varēja izmantot bibliotēkā pie-
ejamās grāmatas un citus uzziņu materiālus. Katram, kurš atminēja  
krustvārdu mīklu, tika neliela veicināšanas balviņa.

AKcIJA „cIMDOTā LATVIJA” 
         Mūsu    valsts   svinēja   savu 100  gadadienu.  Par  godu  šim notiku-
mam, tika organizēti daudz un dažādi pasākumi, noritēja dažādas akcijas. 
Kultūras   ministrijas   Latvijas   valsts simtgades birojs un cimdu meistari 
aicināja ikvienu iesaistīties akcijā „Cimdotā Latvija”, dāvāt sev un citiem 
rakstainus cimdus.
        Arī Rugāju novada sieviešu biedrība „Ūdensrozes” piedalījās šajā akci-
jā. Darba dienu vakaros sanāca kopā kopienas resursu centrā „Skreine” un 
adīja rakstainus cimdus ar domu tos visus parādīt izstādē. Tā nu, Latvijas 
valsts simtgades akcijas „Cimdotā Latvija” ietvaros, Rugāju bibliotēkas 
telpās sieviešu biedrība organizēja izstādi. Pašvaldības informatīvajā izde-
vumā „Kurmenīte” tika ievietots aicinājums  pievienoties cimdotajā akci-
jā. Cimdi, viens par otru skaistāki un krāsaināki, rakstu rakstiem izadīti, 
priecēja izstādes apmeklētājus Rugāju bibliotēkā no 7.-17.novembrim.
      Adīšana ir viena no senākajām apģērba darināšanas tehnikām, kurai    
vienmēr bijušas  ne  tikai  praktiskas,  bet arī dekoratīvas   funkcijas. Ne 
katram ir prasme un pacietība uzadīt tik smalkus un krāšņus cimdus, tāpēc 
izstādes organizētājas piedāvāja nopirkt sev iepatikušos cimdu pāri. Cimdi 
ir    silta   un   praktiska,    vienlaikus   simboliska   un   skaista  dāvana, jo 
cimdu rakstos ieadītas senas rakstu zīmes un Latvijas dabas krāsas. Izstādes 
apmeklētāji ļoti labprāt izmantoja iespēju  iegādāties rakstainos cimdus. 
Kāds jau ir saņēmis savu dāvanu uz Latvijas simtgadi, bet kādam tā tiks 
tikai Ziemassvētkos. Pieaugušajiem cimdi vairāk interesēja no praktiskās 
puses – kā adīti, kāda dzija izmantota, kā valkājami. Kuplā pulkā izstādi 
apmeklēja    skolas    klašu   kolektīvi.   Bērni   pētīja, meklēja un atpazina 
cimdos latvju zīmes. Daudzu gadsimtu gaitā Latvijas teritorijā izveido-
jušās   bagātīgas   cimdu   adīšanas,   valkāšanas  un dāvināšanas tradīcijas. 
Cimdu rakstos ievijas spēka zīmes, tādas kā saule, auseklītis, zalktis, kas 
valkātājam dāvā ne tikai siltumu un skaistumu, bet arī aizsardzību.
        Izstādē varēja aplūkot arī sieviešu biedrības „Ūdensrozes” adītos 
Rugāju ciema cimdus. Cimdu raksti skatīti Mirdzas Slavas grāmatā „Lat-
viešu    rakstainie    cimdi”- krājuma   sastādīšanai  izmantoti  galvenokārt 
nepublicēti Latvijas zinātņu akadēmijas  Vēstures institūta Etnogrāfijas 
daļas zinātniskā arhīva materiāli. Izdevumā aplūkota 20.gs. krāsainā adī-
jumā   darināto   cimdu   rakstu   izplatība   Latvijā. Liels paldies rakstaino 
cimdu adītājām – Martai Gailumai, Lūcijai Šmitei, Ilutai Učelniecei, Zanei 
Simonei, Antrai Kikustei. Aicinājumam piedalīties rakstaino dūraiņu 
izstādē atsaucās arī novada iedzīvotāja Veronika Gibala, atnesot uz izstādi 
savus adītos dūraiņus. Paldies, par Jūsu doto iespēju iepazīt cimdu rakstu 
daudzveidību.

„MEKLēJAM SUPERVARONI”
           Paralēli   valsts   svētkiem,   bibliotēkā   notika   arī  gadskārtējā Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļa, kas aicināja satikt varoņus no Ziemeļvalstu literatūras, tāpēc 
nedēļas tēma šogad bija „Ziemeļvalstu varoņi”.  Literatūrā varoņi sastopami gan 
eposos, gan mūsdienu    romānos,   bet   tie   noteikti  mainās  līdz ar sabiedrības 
vērtībām. Klašu kolektīvi   apmeklēja   bibliotēku,   lai   kopā  skatītos un klausītos 
zviedru rakstnieku Eliasa un Agneses  Volundu sarakstīto grāmatiņu „Rokasgrāmata 
supervaroņiem” par  drosmīgo meiteni Lisu. Jaunajā skolā meiteni apceļ bariņš zēnu, 
bet kādu dienu Lisa bibliotēkā nejauši atrod noslēpumainu grāmatu. Atrastā grāmata 
pilnībā izmaina visu viņas dzīvi.Pasākums bibliotēkā notika zem saukļa „Meklējam 
Supervaroni!” Kā  domā, kādam jābūt īpašībām, lai būtu varonis? Kas tad ir super-
varonis? Kāda ir viņa svarīgākā    misija?    Atbildes    meklējām   kopā,   bērni   sauca    
viņiem   zināmus supervaroņus, apskatījām bibliotēkas grāmatas, kurās ir stāsts par 
kādu īpašu varoni. Uzdevu jautājumu: Ja tu kādu rītu pamostos kā Supervaronis, 
kādu spēju tu gribētu sev? Atbildes bija dažādas – ātrs, neredzams, gudrs, bet vis-
biežāk izskanēja atbilde - stiprs, lai varētu visiem palīdzēt! Mūsos katrā dzīvo mazs 
supervaronis, tad nu bērni pārbaudīja, vai viņiem arī ir kāda superspēja. Viena no tām 
var būt ātrrunāšana. Bija sagatavoti dažādi mēles mežģi, kuri bija skaļi un ātri jāno-
lasa. Visi gribēja pamēģināt nolasīt: „Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis, bet 
tas žagaru saišķis, kas nolikts šķērsām un pārsiets ar šņori, ir mans žagaru saišķis.” 
Pamēģini arī Tu nolasīt ātri: „Pupa pa kapeikai”. Ātri domāt un rīkoties nepieciešams 
katram supervaronim.  Jautājumā, kas ir smagāks, kilograms dzelzs vai kilograms 
čipsu?- domas dalījās. Vieni teica, ka smagāks ir dzelzs, bet kā domā Tu? Viena no 
biežāk nosauktajām superspējām bija liels spēks, tad nu bērni varēja pārbaudīt, cik 
viņi stipri. Katram bija iespēja pamēģināt pacelt īstu, sešpadsmit kilogramus smagu, 
svaru bumbu. Teikšu kā ir, bērni ir stipri diezgan! Kad muskuļu spēks bija pārbaudīts, 
bērni gatavoja sev maskas. Visiem taču zināms, ka katram varonim ir speciāls tērps 
un maska. Neizpalika arī kopīga fotografēšanās.
  Kā jau teicu, katrā no mums dzīvo varonis. Tas, cik viņš stiprs un liels ir 
atkarīgs   no   mums  pašiem.  Mūziķis  Renārs  Kaupers  ir  teicis  „Ja gribi piepildīt 
savus mērķus, tad jābūt gatavam pilnīgi uz visu. Un galvenais – vienmēr jāatceras, ka 
svarīgākie atslēgas vārdi ir pacietība un neatlaidība”. 

Tikaiņu bibliotēkas bibliotekāre Inese Kočāne

Bibliotekāres kļūst par 
digitālajiem aģentiem

Lai attīstītu sabiedrības prasmes un ieinteresētību, kā arī palielinātu 
to   sabiedrības   daļu,  kuri  izmanto  elektroniskos pakalpojumus un 
e-rīkus sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. līdz 2020. gadam 
īsteno projektu “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas 
pasākumi”.
       Projektā liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības izglītošanai un 
informācijas nodošanai vieglā un saprotamā veidā, ko plānots uzticēt pro-
jekta ietvaros izglītotiem “digitālajiem aģentiem” - publiskās pārvaldes 
darbiniekiem,    bibliotekāriem,   skolotājiem,   kā    arī  citu   organizāciju 

pārstāvjiem, kas ikdienas pienākumu veikšanā saskaras ar lielu sabiedrības daļu un 
var tos informēt vai izglītot par e-pakalpojumiem, e-rīkiem un e-vides drošību. Pro-
jekta ietvaros šī gada septembrī un oktobrī mācību kursus “E-pakalpojumi un e-rīki 
dzīves situāciju risināšanai” kopā ar Balvu reģiona bibliotekārēm apmeklēja arī visas 
Rugāju novada bibliotēku darbinieces. 
         Kursos apguvām zināšanas par e-pakalpojumu un e-rīku lietošanu, personas 
datu aizsardzības pamatprincipiem un drošības pasākumiem, kādi jāievēro interneta 
vidē, kā arī iedzīvotāju un uzņēmēju konsultēšanu, kā izmantot e-pakalpojumus, lai 
atrisinātu aktuālās dzīves situācijas.
          Praktiskajās nodarbībās mācījāmies izmantot autentifikācijas līdzekļus – eID 
karti/elektroniskā paraksta viedkarti ar kodiem, orientēties portālā www.latvija.lv un 
izmantot e-pakalpojumus atbilstoši konkrētai dzīves situācijai. Apguvām prasmes, kā 
iegūtās zināšanas nodot dažādām sabiedrības grupām saprotamā veidā.
       Publiskās   bibliotēkas  ir  kļuvušas par vienu no galvenajiem sabiedrības 
izglītošanas un informācijas iegūšanas kanāliem, tādēļ bibliotekāru tiešais kontakts 
ar iedzīvotājiem un devums sabiedrības izglītošanā ir ļoti nozīmīgs. Kursos iegūtās 
zināšanas palīdzēs pilnveidot bibliotēkās sniegtos pakalpojumus konsultējot un ap-
mācot iedzīvotājus un uzņēmējus valsts piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanā.
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Turpinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” Rugāju novada 
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs
Projekta koordinatore Ieva Sīle

Rugāju novada dome 2017. gada 1. septembrī  parakstīja sadarbības līgu-
mu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 
8.3.2.2/16/I/001)   īstenošanu      Rugāju     novadā     un    vienlaicīgi     arī
apstiprināja izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu 
diviem mācību gadiem.
        Projekta   mērķis  ir  nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzvei-
dību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārē-
jās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību 
sasniegumus.
      Projektā iesaistīti 9 Rugāju novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, 
kuri   projekta   ietvaros  īsteno  aktivitātes STEM (matemātika, dabaszinātnes, 
tehnoloģijas) un vides jomā, pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai, 
skolēnu intereses veicināšanai un individuālam atbalstam mācībās, ņemot vērā 
viņu   intereses,   spējas   un   talantus,   strādājot   gan  grupās,  gan  nodrošinot 
individuālu atbalstu.
        Mūsu   izglītības   iestāžu   skolēniem  ir iespēja piedalīties praktiskajās no-
darbībās bioloģijas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetos 8. un 9. klašu skolēnu 
grupai, kurās viņi arī gūst iemaņas iekļauties pozitīvu savstarpējo attiecību

veidošanā un uzturēšanā.
         1. – 9. klašu skolēniem ar augtiem sasniegumiem ir pieejamas nodarbības 
(konsultācijas) grupās individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomā, 
kurā   skolēni   apgūst   tēmu   izpētes,  analīzes,  iepazīšanas  un interpretācijas 
prasmes.
       Pedagoga palīgs matemātikas stundās pieejams 2. – 8. klašu skolēniem, 
kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vielas apguvē. Pašvaldībai, piesaistot 
papildu finansējumu, ar 2018./2019. mācību gadu skolēniem tiek sniegts lielāks 
atbalsts.
        Šis mācību gads pasludināts par “Fizikas gadu”, tādēļ pašvaldībām tika 
piedāvāts papildu finansiālais atbalsts jaunu pulciņu attīstībai un fizikas apguvei 
skolās. Mēs šo iespēju izmantojām, no šī gada 1. decembra novada vispārējās 
izglītības   iestāžu   skolēniem  piedaloties interešu izglītības pulciņā “Robotika 
1. – 6. klasei”,  ar mērķi radīt skolēniem interesi un nodrošināt iespēju gūt robo-
tikas jomā inovatīvas zināšanas.

Atskatoties uz mācību gada 1. semestri Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā
Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja Rasma Zuša

Kad tālumā jau ieskanas Ziemassvētku zvani, laiks atskatīties uz skolas 
saimes 1.semestrī paveikto .Katrs skolēns mācījies atbilstoši savām spējām 
un uzcītībai. Bet visi kopā esam darījuši skolas dzīvi interesantāku un krā-
saināku.
          Skolēni sevi pilnveidojuši dažādos pasākumos, kuru īstenošanā daudz 
izdomas, enerģijas un sava brīvā laika ieguldījuši klašu audzinātāji. Audzēkņi 
devās pārgājienos, ekskursijās, rīkoja ziedu un ražas izstādes.Skolotājas Antras 
Kikustes vadībā tapa dažādi telpu noformējuma  elementi, savu ieguldījumu 
šai jomā deva arī vizuālās mākslas skolotāja Līga Ikstena, kuras veikums ir arī 
jaunveidotajā rotaļlaukumā. Skolotāju dienā devītajiem atkal izdevās pārsteigt 
skolotājus,  kronējot un sveicot viņus. Skolotāji savukārt devās pieredzes brau-
cienā un Dekšāru pamatskolā guva visjaukākos iespaidus. Dzejas dienu atzīmē-
šanai skolēni izvēlējās jau ierasto dzejas kafejnīcas formu. Gan dzejoļos, gan 
mūzikā izskanēja slavinājums Latvijai. Kafejnīcas gaisotni papildināja 9.klases 
un   audzinātājas  Antras  gatavotie  kokteiļi.  Toties  skolotāja  Ingūna Freimane

bagātināja pasākumu ar interesantiem uzdevumiem. Tradicionāli ierasts bija arī 
Mārtiņdienas   tirdziņš.   Patriotiskā   nedēļa  sākās  ar  ierindas  skati skolotājas 
Violetas   Dokānes  vadībā.  Prieks, ka ar katru gadu skolēni parāda labāku snie-
gumu    ierindas    mācībā,   iepriecina   arī   komandu   noformējums.  Kopā  ar 
pašvaldības   vadītāju   Sandru   Kapteini   un  skolas  direktori Ilzi Burku jaunie 
patrioti apmeklēja ģenerāļa Valda Matīsa  kapa vietu un nolika ziedus. 4.-5.
klašu skolotāji pēc Ivetas Birkovas ierosmes organizēja tautasdziesmu maratonu 
un konkursu    par  Latviju. 5.-9.klašu skolēnu erudīciju pārbaudīja Lazdukalna 
pagasta bibliotekāre Ligita Kalnēja ar uzdevumiem par valsti un novadu.Valsts 
svētku   koncertā   priecēja   mazie   dejotāji,   skanēja  dziesmas un dzejoļi, bet 
nobeiguma    pārsteigums   bija   svētku   torte.   Karjeras  izglītībā  daudz  deva 
Agitas Kukurānes organizētie braucieni. Guna Dreimane iesaistīja skolēnus Eko 
pasākumos.   Projekta   “Skolas   soma”   ietvaros  jaunāko klašu skolēni pabija 
Rēzeknē,   izrādē   “Ezis,  kurš  mīlēja   slepeni’’,   bet   vecāko  klašu audzēkņi 
paciemojās galvaspilsētā, darbojās Rīgas Kinomuzejā izglītojošajās darbnīcās, 
apskatīja Vēstures un kuģniecības  muzeju, kā arī vēroja Rīgu no Pēterbaznīcas 
torņa. Pateicoties skolotājas Annas Stērninieces iniciatīvai, Adventes laiks skolā 
sākās   ar   svētbrīdi   un   prāvesta   Oļģerta  Misjūna  doto  svētību. Savstarpējas 
sapratnes un labestības pilnus Ziemassvētkus visiem!

Svarbumbu celāji noslēdza sezonu un atzīmēja Latvijas 
simtgadi Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas valdes priekšsēdētājs Māris Rubulis

8.decembrī, Viļānu novada Dekšāres pagastā notika Latvijas Čempionāts 
svarbumbu celšanā klasiskajā divcīņā. Sacensībām bija īpaša nozīme, jo 
tās tika veltītas Latvijas Republikas simtajai jubilejai. Dalībniekiem tika 
sagatavotas speciālas balvas, kas vēl vairāk paaugstināja interesi par tām, 
neskatoties   uz   sliktajiem   laika   apstākļiem   un   grūti  izbraucamajiem 
Latgales slidenajiem ceļiem, dalībnieku skaits bija visai kupls.
        Izvērtējot sacensību rezultātus mājinieki ar sevišķu viesmīlību neizcēlās, 
pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas čempionātā Viļānu komanda pieaugušo grupā 
ar lielu pārsvaru uzvarēja komandu kopvērtējumā. Jauniešiem un junioriem 
komandu kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Daugavpils būvniecības tehnikuma 
Daugavpils novads komanda.
      Individuāli visaugstvērtīgāko rezultātu sasniedza Dārta Stivriņa no 
Rugāju novada. Pirmā vietas jauniešu grupā izcīnija: V.Aužule (Vecumnieki), 
Dita un Dārta Stivriņas, V.Šmagris (Rugāji), V.Voitehoviča (Jēkabpils 
J.Āboliņa SK), N.Vugulis (Rēzeknes tehnikums), M.Škabrovs, Ž.Lukjanskis, 
I.Vaņkovs, A.Strods, D.Klačkovs (DBT-Daugavpils novads). Junioriem V.Voite-
hoviča (Jēkabpils J.Āboliņa SK), D.Stivriņa (Rugāji), E.Saulīte un M.Zeiļa 
(Kettlebell Fit Daugavpils), V.Aužule (Vecumnieki), D.Klačkovs, M.Škabrovs, 
V.Popovičš, I.Vaņkovs, J.Jakovļevs - visi DBT-Daugavpils novads, A.Volks 
(Viļānu Bitīte). Pieaugušo grupās uzvaras izcīnīja: V.Aužule (Vecumnieki), 
V.Voitehoviča (Jēkabpils J.Āboliņa SK), A.Suško (Kettlebell Fit Daugavpils), 

V. Jevdokimova     (DBT - Daugavpils   novads),    A.Dokāns   un    J.Dokāns 
(Rugāji), A.Tančinš un V.Giņko (SK Ventspils Atlants), L.Kučinskis (Kettlebell 
Fit Daugavpils), E.Getmaņčuks (Vecumnieki), M.Rubulis (Viļānu Bitīte SK).
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Izdevējs:
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    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Kultūras pasākumi decembra mēnesī 
Rugāju novadā

24.decembrī  pulksten 15.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā 
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā dziedās vokālais ansamblis 
“Sonāte”.
25.decembrī pulksten 11.30 Rugāju Romas katoļu baznīcā 
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā dziedās Rugāju jauktais koris.
25.decembrī pulksten 19.00 Lazdukalna saieta namā 
Aicinām apmeklēt grupas “Skonai” (no Rēzeknes)
Ziemassvētku koncertu. Ieeja brīva.
25.decembrī pulksten 22.00 Lazdukalna saieta namā 
Aicinām apmeklēt Ziemassvētku balli. Spēlēs Juris Ķirsons. Ieeja 
brīva
1.janvārī pulksten 00.30 Lazdukalna saieta namā 
Jaungada balle kopā ar Arni Grapu. Ieeja brīva

Dievkalpojumi JANVĀRA mēnesī

  AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
  06.01. plkst. 12.00  Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena. I. mēneša svētdiena
  20.01. plkst. 12.00 
  SKUJETNIEKU  baznīciņā
  05. 01. plkst. 13.00  Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena. 
  RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
  06.01. plkst. 14.00  Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena. I. mēneša svētdiena
  20.01. plkst. 14.00

Paldies Sandrai Paiderei par palīdzību! Lai gaiši un 
priecīgi Ziemassvētki un izdevies Jaunais gads! 

Vera Akmentiņa 

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā,
Un eglē sveces deg kā Saules lokā.
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...

Rugāju novada Sociālais dienests šajos Ziemassvētkos 
iededz spožu svecīti par katru, kuram šī gada laikā ir bijusi 

nepieciešamība iegriezties Sociālajā dienestā, lai saņemtu 
palīdzību, padomu vai uzmundrinājuma vārdus, cerībā, ka jūsu 

mājās šajos svētkos ir silti, saticīgi un mājīgi.
 Tāpat, vēlam priecīgus un gaišus Ziemassvētkus ikvienam 

Rugāju novada iedzīvotājam! Lai katrā mājā ienāk piparkūku 
smarža un lai katram uz vaiga tiek kaut viena salda buča un 
mīļš apskāviens! Lai Jaunais gads nes mums visiem vēl vairāk 

svētības, iecietības vienam pret otru, veselības un mīlestības pret 
sevi un apkārtējiem!

Rugāju novada Sociālā dienesta darbinieces Santa, 
Anita, Sanita un psiholoģe Sandra

Paldies par ziedojumiem  2018 gadā: Andrim Leonam  par ķirbjiem, 
Aleksandram un  Irēnai  Lesniekiem  z/s ,,Pļaviņas1’’ par dāsni  
ziedoto medu, Pēterim Krimam sīpoliem un ķirbjiem, Garbacku 
ģimenei par āboliem, Judītei MikGrinēvičai, Janai Briedei par 

dāvinājumu, Sandrai Kapteinei par ķirbjiem un telpaugiem, Mārītei 
Jefi movai par ķirbjiem un telpaugiem, Janīnai Stiķiņai par gurķiem, 
plūmēm un āboliem, Genovefai  Štālei par tomātiem, Jāzepam un 

Inārai Indrikiem par plūmēm, Annai Nikolajevai par svaigajiem 
gurķiem, Vilnim Kapteinim par tomātiem un gurķiem, Natālijai 

Garajai par ērkšķogām, upenēm, gurķiem un kāpostiem, Guntai 
Kveskai par ķirbjiem, Daigai Morozai par gurķiem un kabačiem, 

Edvīnam Kulovam par konservētajiem dārzeņiem, Dainim Kaņupam- 
Kanapeņum par tomātiem un gurķiem. 

Paldies visiem darbīgiem labas gribas cilvēkiem, kas bija kopā ar 
mums visu 2018 gadu. Paldies Rugāju novada domes priekšsēdētājai 
Sandrai, izpilddirektorei Dainai, grāmatvedēm Ilgonai, Valentīnai un 
Velgai, Inai, Ausmai, Arnitai, juristiem Guntaram un Laurai, Sociālā 

dienesta komandai, deputātiem, Jānim Morozam, Līgai Cepurniecei 
un visai saimnieciskās nodaļas komandai, Aivaram Cibulim, Rugāju 

doktorātam dakterei Dacei Paiderei-Trubņikai  un Ārijai Dokānei, 
aptiekas kolektīvam Veriņai un Vitai, pasta kolektīvam, īpaši Janīnai 

un Kristīnei Sergām. Kultūras nodaļai, Rugāju jauktajam korim un 
diriģentam Pēterim Sudarovam, skolotājai Velgai Smoļakai un 

dziedošajiem bērniem un jauniešiem, skolotājai Astrīdai Circenei 
un dejotājiem.

Paldies Initai Pavlovai  no Tilžas par bezmaksas 
friziera pakalpojumiem iemītniekiem.

Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja noorganizēt un novadīt 
Vislatvijas Sociālo aprūpes institūciju sporta svētkus Rugājos. Katram 
milzīgs paldies par ieguldīto darbu. Paldies Rugāju novada domei, 

Rugāju sporta centram, Rugāju novada vidusskolai, Jauniešu 
centram, saimnieciskajai nodaļai, kultūras nodaļai, Rugāju

 novada  jauniešiem, medicīnas darbiniekiem, viesu namam 
“Rūķīši”. Neizsakāms paldies visiem, jo kārtējo reizi mēs 

apliecinājām, ka varam un spējam kvalitatīvi noorganizēt lielus 
pasākumus visi kopā. Komandā ir spēks!

Paldies Andrim Loginam, Aivaram Božam, Skaidrītei Tūmiņai, 
Anitai Lazdiņai-Uzulniecei un citiem, kas ieguldīja savu artavu 

malkas sagatavošanā aprūpes centram.

Rugāju novada muzejs pateicas par atbalstu un sadarbību ikvienam 
aizejošajā gadā! Īpašs „Paldies!” par dāvinājumiem muzejam, 
atmiņu stāstījumiem, praktisku palīdzību: Vijai Kulovai, Marijai 

Kukurānei, Ivetai Uršuļskai, Ivetai Toliševskai, Aināram Kivkucānam, 
Edvīnam Kulovam, Daigai Droiskai, Janīnai Sergai, Irēnai Paiderei, 
Ivetai Sviklānei, Guntai Grigānei, Santai Pērkonei, Dainai Tutiņai, 

Sarmītei Akmentiņai, Veronikai Janišai, Inesei Kočānei, Valentīnai 
Kašai, Marutai Paiderei, Ivetai Useniecei, Lolitai Krēbsei, Kristīnei 

Sergai, Rugāju novada jauktajam korim, Rugāju dāmu vokālajam 
ansamblim, biedrībai „Ūdensroze” un novada domei!

Paldies visiem muzeja apmeklētājiem par interesi un sava novada 
vēstures un kultūras atbalstu! Ceru uz tikpat radošu un piepildītu 

sadarbību nākošajā 2019. gadā! Lai Ziemassvētku gaisma, sirdsmiers 
un svētība ienāk ikkatrā Rugāju novada mājā un sētā!

Velga Vīcupa

ATGĀDINĀM

Līdz 23.12.2018. vēl var pieteikt dalību Rugāju 
novada pašvaldības konkursam 

“Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”! 

Pieteikumus iespējams iesniegt elektorniski, sūtot 
e-pastu uz agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot 
personīgi Rugāju novada domē pie sekretāres 
(Kurmenes iela 48, Rugāji) . 

Konkursa nolikums 
www.rugaji.lv 


