
Paveries debesīs, ieklausies vējā, 
jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu 
mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, 
glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.

Saulainas, skaistiem mirkļiem un labām 
domām  piepildītas Lieldienas! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Agrita Luža

Rugāju novada dome 2017. gada 21. februārī pieņē-
ma lēmumu “Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu ”. Teritorijas plānojuma izstrāde tika 
uzsākta, jo 2017. gada decembrī beidzās termiņš Rugāju 
pagasta teritorijas plānojumam. Jaunais teritorijas plāno-
jums tika izstrādāts visai novada teritorijai - Rugāju un 
Lazdukalna pagastiem, kā rezultātā novadam ir iestrādāti 
vienoti apzīmējumi un prasības teritorijas izmantošanai.
         Teritorijas   plānojums   ir   Rugāju  novada  pašvaldības 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā 
skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritori-
jas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojuma izstrādē 
tika aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji, kuriem bija iespēja    
iesniegt    savus     priekšlikumus,      piedaloties dokumenta   
pirmās   un   otrās  redakcijas   sabiedriskajās apspriešanās.
           Jaunais    novada   teritorijas     plānojums     izstrādāts 
elastīgāks,   tas   nesarežģī    turpmāko   novada  teritorijas 
izmantošanu, vienlaicīgi ievērojot nepieciešamo normatīvo 
aktus prasības un Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģiju. Rugāju novada teritorijas plānojuma izstrāde norisinājās 
līdz 2017. gada decembrim. Rugāju novada domes sēdē 2017.
gada 21.decembrī tika pieņemts lēmums par saistošo notei-
kumu Nr.10/2017 “Par Rugāju novada teritorijas plānojuma“ 
apstiprināšanu    un    pēc   Vides   aizsardzības   un  reģionālās 
ministrijas (VARAM) akcepta teritorijas plānojums stājas 
spēkā 2018. gada 20. martā. 
      Rugāju novada teritorijas plānojums pieejams Rugāju no-
vada   pašvaldības   mājaslapā   www.rugaji.lv   un  Teritorijas
attīstības     plānošanas      informācijas    sistēmā    (TAPIS) – 
www.tapis.gov.lv . 

Stājies spēkā Rugāju 
novada teritorijas 
plānojums

2018. gadā gaidāmas divas 
talkas - Lielā talka pavasarī 
un Pasaules talka rudenī

        Valsts simtgadē ikviens tiks aicināts 
piedalīties    vides     sakopšanas    aktivitātes 
divas reizes gadā – Lielā Talka norisināsies 
28. aprīlī, bet rudenī cilvēki tiks aicināti 
vienoties kopā ar citām pasaules valstīm, kas 
15. septembrī vienosies lielākajā kopīgajā 
dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.
          Lielajā Talkā kā ierasts gandrīz visas 
Latvijas    pašvaldības,   kā    arī   iedzīvotāji, 
organizācijas un domubiedru apvienības rīkos 
vides       sakopšanas      un      labiekārtošanas 
aktivitātes, apliecinot to, ka Latvijai BŪT 
zaļai, jo mēs visi to vēlamies.

Sekojiet līdzi Lielās talkas 2018 
aktivitāšu norisei Rugāju novadā! 

Satiec savu meistaru 
2018 Rugājos!
6. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00 
Resursu centrā „Skreine” 
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Sieviešu biedrība „Ūdensroze” sadarbībā ar Rugāju novada muzeju aicina 
piedalīties šādās meistardarbnīcās: 
             * Rugāju priekšauta darināšana;
             * Rugāju vainadziņa darināšana;
             * 1 adatas pinuma apgūšana
Aicinām visus interesentus piedalīties pasākumā!

Ja ir jautājumi, zvaniet Lucijai 29546143, Martai 29329749 vai Velgai 28332720

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     

KURMENĪTE
www.rugaji.lv 2018. gada MARTS (142)

NVA Balvu � liāle, Latgales plānošanas reģiona Latgales 
uzņēmējdarbības centrs un  Ziemeļlatgales biznesa un 

tūrisma centrs 

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
Vidzemes ielā 2b, Balvos, 2.stāvā

6.aprīlī no plkst.10:00-12:00
rīko akciju

“SATIEC SAVU DARBA DEVĒJU” 

Akcijas mērķis - darba meklētājiem palīdzēt atrast 
darbu, bet darba devējiem- vajadzīgos darbiniekus

Akcijas laikā konsultācijas sniegs VDI, VSAA, NVA, 
EURES, Latgales plānošanas reģiona un Biznesa centra 

pārstāvji

Aicinām darba devējus pieteikties dalībai akcijā pa 
tālruni 64507263, 28399763;  e-pastu: balvi@nva.gov.lv 

vai personīgi NVA Balvu � liālē Balvos, 
Bērzpils ielā 2a - 2. kabinetā

Gaidīsim visus interesentus!
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Rugāju novada domes 2018. gada 15. 
marta kārtējā sēdē pieņemtie lēmumi

Rugāju novada domes lietvede
Ausma Duļevska

15.martā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti 26 lēmumi.

Par dzīvojamās telpas īri 

        Ņemot vērā Rugāju novada domes Sociālā dienesta lēmumu „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” un to, ka dzīvojamā telpa Bērzu ielā 6-2, Benisla-
va, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads ar kopējo platību 54,9 m2 ir Rugāju 
novada domei piederoša un uz doto brīdi brīva dzīvojamā telpa bez ērtībām, 
Rugāju novada dome nolēma izīrēt vienai personai pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu Bērzu ielā 6-2, Benislavā, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 
nosakot īres maksu 4,94 (četri euro 94 centi) mēnesī. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

Izskatot nekustamo īpašumu īpašnieku iesniegumus, Rugāju novada dome no-
lēma sadalīt piecus nekustamos īpašumus:
         1. No nekustamā īpašuma “Papurnieki”, kadastra Nr. 3850 001 0007, at-
dalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0032 – 3,1 ha platībā un 
3864 006 0033 – 4,3 ha platībā. No atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumu 3864 004 0032 un 3864 004 0033, izveidot jaunu nekustamo īpašumu 
un saglabāt nosaukumu ,,Papurnieki”.
            2. No nekustamā īpašuma “Mārtiņi”, kadastra Nr. 3874 004 0049 - 50,4 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0244 – 44,5 
ha platībā. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0244 
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Rimstavas”. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0244 mainīt zemes lietošanas mērķi 
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
        3. No nekustamā īpašuma “Ķērpji”, kadastra Nr. 3874 012 0595 - 1,07 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 – 
0,49 ha platībā un 3874 012 0641 – 0,21 ha platībā. No atdalītās  zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 izveidot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirt nosaukumu ,,Ķērpji 1”. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 012 0641 izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosau-
kumu ,,Ķērpji 2”.
        4. No nekustamā īpašuma “Kareļi”, kadastra Nr. 3874 012 0273 – 13,22 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0229 
– 10,26 ha platībā. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
006 0229 izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Rietumi”. 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0229 mainīt zemes lietošanas 
mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201).
           5. No nekustamā īpašuma “Irbīšu mājas”, kadastra Nr. 3864 007 0085 – 
25,8 ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0025 
– 3,5 ha platībā. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0025 izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Irbīšu mežs”. 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0025 mainīt zemes lietošanas 
mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201).

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 
nomu 

        Rugāju  novada  dome  izskatīja J. B. iesniegumu ar lūgumu iznomāt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 – 2,2878 ha platībā uz 
10 gadiem. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mas datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 ir apbūvēta, 
uz zemes vienības atrodas trīs palīgēkas, kuru lietotājs ir  J. B. Zemes vienība 
atrodas Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Rugāju novada dome 
nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar J. B. par pašvaldības tiesiskajā valdī-
jumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 – 2,2878 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

          Rugāju  novada  dome  izskatīja  V. A. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

3874 012 0387 – 1,1 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 
012 0363 – 3,3 ha platībā uz 10 gadiem.
         Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
datiem zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 atrodas Rugāju 
novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 3874 012 0363 atrodas Rugāju novada pašvaldības īpašumā. Rugāju no-
vada dome nolēma pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar V. A. par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0387 daļas – 1,1 ha platībā iznomāšanu (zemes vienības 
kopplatība 5,4 ha) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 
daļas – 3,3 ha platībā iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 14,57 ha).

Par zemes nomas līguma Nr.10-3/28 un Nr.10-3/164 izbeigšanu

          Rugāju novada dome izskatīja A. R. iesniegumu par atteikšanos no no-
mas tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 – 2,46 
ha kopējā platība, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 
– 2,4449 ha kopējā platība. Rugāju novada dome nolēma izbeigt 2012.gada 
19.septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.10-3/28 un 2013.gada 
18.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.10-3/164 par zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 – 2,46 ha platībā un 3874 011 0202 – 
2,4449 ha platībā iznomāšanu A. R. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

           Rugāju   novada   dome   izskatīja  Ā. K. iesniegumu   ar  lūgumu  mainīt 
lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0044 – 6,55 
ha platībā no lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi. Saskaņā ar Nekus-
tamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 009 0044 īpašniece ir Ā. K. Zemes gabala lietošanas 
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība neat-
bilst dominējošajai ekonomiskajai darbībai. Rugāju novada dome nolēma 
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmē-
jumu 3874 009 0044 – 6,55 ha  platībā, no zemes ar lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), 
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201).

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

Rugāju novada dome nolēma:
       1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0013, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0386, nosau-
kumu ,,Priedaiņi”.
       2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0138, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0138, nosauku-
mu ,,Vīgriezes”.

Par adreses piešķiršanu un maiņu

          Datu kārtošanas rezultātā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā tika konstatēts, ka viena 
un tā pati adrese tiek izmantota divām zemes vienībām un ēkām uz tām. Atbil-
stoši normatīvajiem aktiem administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties 
un katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi. Rugāju novada dome 
nolēma:
          1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0025 un ēkām 
uz tās ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0025 001 un 3874 009 0025 002 adresi 
“Mežsētiņas”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
          2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0011 un ēkām 
uz tās ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0011 001, 3874 019 0011 002 un 3874 
019 0011 003 adresi “Pūpoliņi”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
         3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0252 un 
ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0252 001 un 3874 012 0252 002 
adresi no “Viļumene”, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-5470 uz “Viļu-
menīte”,Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570;
        4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0102 un ēkai 
uz tās ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0102 001 adresi no “Zemenes”, Rugāju 
pag., Rugāju nov., LV-5470 uz “Zemenīte”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu

         Ņemot vērā to, ka klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās 
aprūpes pakalpojumu Rugāju novada dome nolēma segt divām personām 
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā “Rugāji”, kopā - 364,87 euro 
mēnesī no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas Sociālās 
aprūpes centrs “Rugāji”.
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Par nekustamā īpašuma ,,Namdari” atsavināšanas ierosināšanu

       Nekustamais īpašums „Namdari”, kadastra Nr. 3874 012 0640 – 0,22 ha 
platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0640 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0595 001, atrodas Rugāju no-
vada    Rugāju   pagasta   Rugājos,  pieder Rugāju novada pašvaldībai. Īpašums 
nav   nepieciešams   pašvaldības   iestādēm  to  funkciju  nodrošināšanai  un, lai 
racionālāk  izlietotu  pašvaldības  budžeta  līdzekļus, lietderīgi būtu īpašumu 
atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu „Namdari” ar kadastra numuru 3874 012 0640 – 0,22 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos.

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās

       Ar 2018. gada 15. februāra Rugāju novada domes lēmumu Nr. 39 “Par 
deputātes Lauras Kļaviņas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” tika nolemts iz-
beigt Rugāju novada domes deputātes Lauras Kļaviņas pilnvaras pirms termiņa, 
ņemot vērā deputātes personisku rakstveida iesniegumu. 
      Rugāju novada dome saņēma Rugāju novada vēlēšanu komisijas sēdes 
protokola izrakstu par deputātes Lauras Kļaviņas pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa. Nākamā pretendenta deputāta amatam noteikšanu, atbilstoši likum-
došanā paredzētajiem noteikumiem. Izrakstā norādīts, ka nākamais deputāts 
kandidātu sarakstā “RUGĀJU NOVADAM BŪT!” ir Iveta Arelkeviča. Rugāju 
novada dome nolēma:
          1. Ievēlēt deputāti Ivetu Arelkeviču Rugāju novada domes Finanšu komite-
jas sastāvā.
         2. Ievēlēt   deputāti   Ivetu   Arelkeviču   Rugāju   novada   domes   Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

        Rugāju novada domē 2018.gada 2. februārī tika saņemts Rugāju novada 
bāriņtiesas locekles Janas Briedes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no ieņemamā 
amata. Līdz ar to nepieciešams ievēlēt trešo bāriņtiesas locekli. Rugāju novada 
dome   2018.   gada  6. februārī  izsludināja  pieteikšanos uz bāriņtiesas locekļa 
amata vietu. 2018. gada 8. martā Finanšu jautājumu komitejā tika izskatītas trīs 
kandidatūras. Rugāju novada domes deputāti darbam bāriņtiesā nolēma izvirzīt 
Ingu Boževnieci. Rugāju novada dome nolēma:
1. Atbrīvot Rugāju novada bāriņtiesas locekli Janu Briedi.
2. Ar 16.03.2018. līdz 01.09.2019. par Rugāju novada bāriņtiesas locekli ievēlēt 
Ingu Boževnieci.

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” atsavināšanu

         Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 2018. gada 14. janvāra sēdē 
“Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mākoņi””, 
komisija noteica nosacīto cenu –2303,64 euro.
            Zemes  gabals  ar  kadastra  apzīmējumu  3874 012 0018 ieskaitīts Rugā-
ju novada domes pašvaldībai piekritīgajās zemēs, uz zemes gabalu izbeigtas 
zemes lietošanas tiesības ar A. D. Pašreizējais zemes nomnieks ir A. D. Rugā-
ju novada dome nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Mākoņi” ar kadastra 
numuru 3874 012 0018 – 1,65 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju 
pagastā, par labu A.D. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mākoņi” nosacīto cenu 
2303,64 euro.

Par nolikumu apstiprināšanu

            Ņemot vērā, ka faktiskā situācija iestāžu darbībā ir mainījusies un neatbilst 
nolikumā noteiktajam, ir nepieciešams izdot jaunus nolikumus. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt Dzimtsarakstu nodaļas un Būvvaldes nolikumus.

Par nekustamā īpašuma “Ritvari-2” atsavināšanas nomaksas termiņa 
pagarināšanu un vienošanās parakstīšanu

          Ņemot vērā G. M. lūgumu, Rugāju novada dome nolēma pagarināt G. 
M., nekustamā   īpašuma   ar   kadastra numuru 3864 004 0044 – 8,0 ha platībā, 
kas    atrodas    Rugāju   novada  Lazdukalna pagastā, nomaksas termiņu vēl uz 
diviem gadiem. Parakstīt vienošanos pie 2015. gada 30. marta Nekustamā īpašu-
ma pirkuma līguma Nr. 2015/35, noteikt nomaksas termiņu uz diviem gadiem 
pēc vienošanās parakstīšanas. 

Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles 
Konsultatīvajā padomē

       Rugāju novada dome izskatīja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
vēstuli ar lūgumu deleģēt vienu Rugāju novada domes pārstāvi darbam NVA 
Balvu    filiāles    Konsultatīvajā   padomē.   Iepriekšējā    NVA   Balvu  filiāles 
Konsultatīvās padomes sastāvā Rugāju novada domi pārstāvēja Sandra Kapteine.

Balstoties uz to, ka Sandrai Kapteinei ir pieredze NVA Konsultatīvās pa-
domes darbā Rugāju novada dome nolēma deleģēt Rugāju novada domes 
priekšsēdētāju Sandru Kapteini darbam Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu 
filiāles konsultatīvajā padomē.

Par     noteikumu     Nr. 2/2018 „Kārtība,    kādā     organizējami    skolēnu 
nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” 
apstiprināšanu

       Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba 
iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī lai radītu skolēniem iespē-
ju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, atzīst par nepieciešamu arī 
2018. gada vasaras brīvlaikā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
skolēnus iesaistīt pašvaldības finansētās darba vietās. Rugāju novada dome 
nolēma apstiprināt noteikumus Nr. 2/2018 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu 
nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”.

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata

         Rugāju novada dome ir saņēmusi Eduarda Stalidzāna iesniegumu ar lūgu-
mu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2018. gada 17. jūniju. Rugāju novada 
dome nolēma slēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu no 2018. 
gada 17. jūnija Darba likuma 114. panta kārtībā ar Eduardu Stalidzānu.

Par nekustamā īpašuma “Centriņš” telpas Nr.1 nomas maksas 
apstiprināšanu

      Rugāju  novada dome 2018. gada 15. martā saņēma no Sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Metta Steel” iesniegumu ar lūgumu iznomāt nekustamo 
īpašumu “Centriņš”, adrese: Kurmenes iela 69, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 
novadā, ar kadastra numuru 3874 012 0508.
           Rugāju novada dome ir saņēmusi SIA “LĪF Rēzekne” nekustamā īpašuma 
“Centriņš” telpas Nr.1 novērtējumu. Tas ir 71,92 euro mēnesī vai 0,95 euro par 
vienu   kvadrātmetru   bez  pievienotās  vērtības  nodokļa.  Saskaņā  ar  normatī-
vajiem aktiem, ja nomas objektu iznomā nerīkojot izsoli, saimnieciskai darbī-
bai un attiecīgās mantas iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, 
iznomātāja pienākums ir noteikt nosacīto nomas maksu atbilstoši sertificēta 
vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. 
        Rugāju novada domes Finanšu nodaļa ir veikusi aprēķinus par nekus-
tamā īpašuma “Centriņš” uzturēšanas izmaksām. Uzturēšanas izmaksas sastāda 
3405.10 euro, tajā skaitā arī maksa par elektrību. Ēkas kopējā platība ir 188,6 
kvadrātmetri, iznomājamā ir 75,7 kvadrātmetri, līdz ar to nosacītā nomas maksa 
sastāda 1366,73 euro gadā un 113,89 euro mēnesī. Ja nosacītā nomas maksa ir 
augstāka par sertificētā vērtētāja noteikto var piemērot vērtētāja noteikto. Ņemot 
vērā augstāk minēto Rugāju novada dome nolēma:
        1. Noteikt nekustamā īpašuma “Centriņš” telpas Nr. 1 nomas maksu 71,92 
euro mēnesī vai 0,95 euro par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības 
nodokļa;
        2. Iznomājot telpas, jāparedz, ka nomniekam jāsedz telpas Nr.1 komunālie 
maksājumi.
       3. Iznomāt  telpu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Metta Steel”, reģis-
trācijas numurs  42403042993, juridiskā adrese “Rūķīši”, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads, LV-4570, uz septiņiem gadiem.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu un sēdes audioierakstu var iepazīties 
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes/Lēmumi2017 .

Piedāvā iznomāt Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošos zemes gabalus
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202, Rugāju novada Rugāju 
pagastā, 2,4449 ha platībā.

Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137, Rugāju novada Rugāju 
pagastā, 2,46 ha platībā.

Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova 
(Mob. tālr. 27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, 
Rugāju novads, Rugāju pagasts).
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2018. gada 15. februāra lēmumu Nr. 34 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

 
15.02.2018.                                                                                                                             Nr.2/2018 
                                                                                                                                                                                                               
Par Rugāju novada domes 2010.gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.4/2010 „Par sociālo dzīvokļu 
izīrēšanu Rugāju novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1. punktu.

Atzīt par spēku zaudējušiem Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta saistošos noteikumus 
Nr.4/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju novadā” (publicēti “Kurmenīte”, 2010. Nr.).

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

 1. Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem
 2010.gada 18.marta noteikumus “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
 Rugāju novadā”.

 2. Projekta nepieciešamības
 pamatojums

 Šobrīd nav palicis neviens pašvaldības dzīvoklis, kas tiktu 
 piedāvāts īrei šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā 
 zemo īres maksu Rugāju novada administratīvajā teritorijā, nav 
 lietderīgs resursu ieguldījums līgumu par sociālo dzīvokļu 
 izīrēšanā izvērtēšanai likumā noteiktajā kārtībā.

 3. Informācija par plānoto
 projekta ietekmi uz pašvaldības
 budžetu

 Neietekmē

 4. Informācija par plānoto  
 projekta ietekmi uz uzņēmēj-
 darbības vidi pašvaldības 
 teritorijā

 Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

 5. Informācija par administratī-
 vajām procedūrām

 Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

Aicina iesniegt ikgadējo gada ienākumu 
deklarāciju Rugāju VPVKAC speciāliste Laura Konivale

www.latvija.lv

Rugāju un Benislavas Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri aicina fiziskās 
personas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas par iepriekšē-
jiem trijiem gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem.
           Gada deklarācijā var iekļaut ne tikai savus attaisnotos izdevumus, bet arī ģimenes locekļu līdz 
trešajai pakāpei – bērnu, vecāku, vecvecāku un laulāto - attaisnotos izdevumus. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atmaksu par saviem un savas ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja 
persona ir strādājusi un maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Attaisnotie izdevumi, par kuriem 
ir paredzēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir:
● par izglītību;
● par bērnu pulciņiem (sākot ar 2016.gadu);
● par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
● par veselības un dzīvības apdrošināšanu;
● par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai;
● par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
● par neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglo-
jums, ko ik mēnesi piemēro darba devējs).
         Sākot ar 2016. gadu par gada laikā nepiemēroto gada neapliekamo minimumu, iesniedzot 
deklarāciju, tiek aprēķināts gada diferencētais neapliekamais minimums, kas VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā tiek aprēķināts automātiski.
         Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt jebkurā Valsts un pašvaldību vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā, Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī elektroniski, izmantojot Elektronisko deklarēšanās 
sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/).
         Ja izvēlaties klātienē aizpildīt gada deklarāciju, tad varat doties uz Rugāju vai Benislavas 
Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot, personu apliecinošu dokumentu, kā 
arī internetbankas piekļuvei nepieciešamos dokumentus. Speciālists paskaidros un palīdzēs aizpildīt 
deklarāciju elektroniski vai papīra formātā.

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

Benislavas Valsts un pašvaldību vienotais 
klientu apkalpošanas centrs
VELTA LEONE
Tālrunis: 25446353
e-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
Bērzu iela 8, Benislava

Noteikti transportlīdzekļu 
satiksmes ierobežojumi uz 
Rugāju novada pašvaldības 
autoceļiem
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Agrita Luža

      Likuma „Par autoceļiem” 5. panta otrā daļa 
paredz, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai 
ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu 
dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa auto-
ceļiem kļūst bīstama.         
          Rudenī un pavasarī pastāvošo klimatisko apstākļu 
(lietus, atkusnis) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un 
kravas automobiļu    iedarbībā    ceļi   tiek bojāti. Līdz ar
to      nepieciešams     noteikt      masas      ierobežojumu 
transportlīdzekļiem. 
         2018. gada 26. martā norisinājās Rugāju novada 
domes ārkārtas sēde, kurā tika noteikti satiksmes iero-
bežojumi no 2018. gada 28. marta līdz 2018. gada 12. 
maijam transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 
10 tonnas pa Rugāju novada pašvaldības autoceļiem:

Silaines gateris – Liepnīte   Cūksala – Karjers – Čušļi

Benislava – Blāzma
Liepari – Liepnīte
Primenes – Cirtums
Liepnīte – Patmalnieki
Gariesili – Drudži
Silinieki – Skubinova
Liepnīte – Klitončiki
Rugāji – Tikaiņi
Griestiņi – Kozupe
Kapūne – Klāni
Rūbāni – Fabriki
Zeltiņi – Ilganči – Medņi

  Upatnieki – Vēzis
  Vīkšņi – Silenieki
  Egļusala – Žeivinieki
  Čušļi – Kraukļeva
  Griestiņi – Rimstavas
  Ozolnes – Liepari
  Drudži – Golvari
  Aizupes apvedceļš
  Gailīši – Bankova
  Upatnieki - Kaņepiene
  Dubļukalns – Biškāni
  Pelnupe – Osa

Atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli 
izsludina nekustamo 
īpašumu “Namdari”

“Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu “Namdari”, kadastra Nr. 3874 012 00640, 
0,22 ha platībā Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 
Izsoles sākotnējā cena ir EUR 2160,00. Izsoles solis – 
EUR 100,00.
         Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju no-
vada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv vai Domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju no-
vadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti 
var   arī   apskatīt  izsolāmo  objektu.  Izsoles  pretendenti 
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk, kā 
līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst.10:30. Visiem   preten-
dentiem,  kuri  vēlas  iegādāties  nekustamo īpašumu, līdz 
2018. gada 27. aprīlim plkst. 10:30 jāiemaksā reģistrāci-
jas maksa EUR 10.00 un drošības nauda 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas EUR 216,00 Domes norēķinu 
kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: 
PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. No-
solītājam  sava   piedāvātā  augstākā  summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma   naudu,   par   nekustamo  
īpašumu  jāsamaksā līdz 2018. gada 11. maijam.
       Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2018. gada 27. 
aprīlī plkst. 11:00. Tālrunis informācijai: 28611083 
(Rugāju novada domes juriskonsulte L. Konivale). 

Kontaktinformācija: 
Līga Cepurniece, tālrunis: 27808286
Dzidra Šmagre, tālrunis: 26382209
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Izsludina konkursu uz Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas direktora 
amata vietu
Rugāju  novada  dome   izsludina  konkursu  uz  Rugāju  novada  Eglaines 
pamatskolas direktora amatu vietu. 

1. Amatam var pieteikties persona, kura atbilst šādām noteiktajām prasībām:
1.1. Atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām;
1.2. Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā aug-
stākā izglītība pedagoģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B pro-
gramma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. 
1.3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām  
un  vismaz  vienas  Eiropas  Savienības  oficiālās  valodas  zināšanas 
profesionālajai darbībai B1 līmenī; 
1.4. Vismaz trīs gadi pedagoģiskā darba pieredze un/vai pieredze izglītības vadības 
darbā;
1.5. Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
1.6. Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
1.7. Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
1.8. Datorlietošanas  prasmes,   tajā  skaitā   ar  biroja   tehniku  un  informācijas 
tehnoloģijām;
1.9. Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
1.10. Izpratne par lietvedības dokumentu sagatavošanu;
1.11. B kategorijas autovadītāja apliecība;
1.12. Vēlams personīgais vieglais automobilis;
1.13. Vēlama izpratne un spēja risināt finanšu un saimnieciskos jautājumus;
1.14. Pieredze darbā ar projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

2. Iesniedzamie dokumenti:
2.1. Pieteikums konkursam – aizpildīta pieteikuma anketa;
2.2. Īss dzīves un darba gaitu apraksts, vēlams Europass CV formā;
2.3. Motivācijas vēstule;
2.4. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
2.5. Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas 
amatā;
2.6. Pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
darbības un attīstības iespējamajiem virzieniem, kurā jānorāda esošās situācijas analīze, 
attīstības iespējas īstermiņa (tuvākā gada laikā) un ilgtermiņa (turpmākiem trīs gadiem) 
periodā (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000 (2 lpp.)).
2.7. B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Dokumentus pretendents var iesniegt līdz 2018. gada 3. aprīlim plkst. 16.00, sūtot 
pa pastu vai personīgi, iesniedzot Rugāju novada domē (sekretārei), adrese: Kur-
menes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz slēgtas aploksnes 
norādot “Konkursam uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu”.
Ar visu konkursa nolikumu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.
rugaji.lv. Kontaktinformācija: Daina Tutiņa (tālr.: 27800548, e-pasts: daina.tutina@
rugaji.lv).

Kārtības policijas biroja Patruļpolici-
jas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas 
(dislocētiem Balvos) ir divas jaunākā 
inspektora vakances
Amata pienākumos ietilpst:
- Veikt ceļu satiksmes uzraudzību un kontroli;
- Nodrošināt sabiedrisko kārtību, patrulējot sabiedriskās vietās, piedalīties sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā, sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, savas 
kompetences ietvaros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemt lēmumus;
- Saskaņā ar likuma prasībām veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus li-
kumā noteiktos pasākumus, lai atklātu pārtrauktu un novērstu noziedzīgos nodarīju-
mus, konstatētu un meklētu personas, kuras to izdarījušas;
-Kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēt materiālus par ceļu satiksmes 
negadījumiem.

Prasības kandidātam:
- Atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.panta prasībām,
- Profesionālā izglītība (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis),
- “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
- Iemaņas darbā ar datoru
 - 1 gadu darba pieredze Valsts policijā vai citās tiesībsargājošās iestādēs.

Kontaktēties ar: Satiksmes uzraudzības rotas vecāko inspektoru (Balvos) 
J. Kokoreviču. Tālrunis: 29164869, e-pasts: janis.kokorevics@latgale.vp.gov.lv

Rugāju novada uzņēmumi un 
mazās lauku saimniecības vēlas 
attīstību
Rugāju novada Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības centra vadītāja 
Mārīte Orniņa

Tāds  ir  viens  no  galvenajiem secinājumiem pēc aptaujas anketu 
rezultātu apkopošanas. Pašvaldība 2017. gada nogalē lūdza novada 
uzņēmējus atbildēt uz vairākiem jautājumiem, par to kādi apstākļi 
palīdz un kādi traucē viņu uzņēmumam vai saimniecībai attīstīties.
         Novada uzņēmēji atzīst, ka platībmaksājumi ir stabils, bet nepie-
tiekams finansējums, lai plānotu investīcijas tehnikā vai zemes iegādē. 
Tāpēc arī atbildot uz jautājumu – kādas ir galvenās problēmas, ar kurām 
Jūs saskaraties, nodarbojoties ar uzņēmējdarbību ikdienā, visi uzņēmē-
ji  norādīja – apgrozāmo līdzekļu trūkums. Papildus finanšu līdzekļi  ir 
būtiskākais faktors, kas  nepieciešams, lai uzņēmumi straujāk attīstītos. 
Daudzi uzņēmēji norāda, ka pašiem ir nepietiekamas tirgus zināšanas  
un ir grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību, vairākums arī norāda, ka ir 
pārāk augsti kredītu procenti. 
          Lielākā daļa aptaujāto uzņēmēju uzsver, ka uzņēmumu attīstībai 
novadā ļoti svarīgi, lai ikviens novada iedzīvotājs dzīvotu pārticībā, 
aptaujas anketās norādot, ka uzņēmuma izaugsmi veicinātu - iedzīvotā-
ju pirktspēja, apkārtējo cilvēku labklājība, sakārtoti novada autoceļi, 
pieejamas    industriālās   platības  ar komunikācijām un zemes platību 
palielināšana.
          Aptaujā  uzņēmējiem  uzdevām jautājumu, kurus 3 Rugāju no-
vada     pašvaldības    paveiktos   darbus  pēdējā  laikā vērtējat pozitīvi. 
Atbildes bija visdažādākās -  sakoptas un izremontētas novada sko-
las, laba sporta infrastruktūra, interesanti un vērtīgi veselības projek-
ta pasākumi iedzīvotājiem, noasfaltēta Beņislavas ciema iela, daudz 
iegulda ceļu remontā, rotaļu laukums Skujetniekos, Rugāju estrādes 
atjaunošana un parka labiekārtošana, u.c.
       Aicināti  nosaukt  3 lietas - problēmas - ko Rugāju novada 
pašvaldībai būtu steidzami jārisina, uzņēmēji minēja – turpināt ceļu 
remontēšanu, vajadzīgs kooperatīvs augļkopībā, meliorācijas grāvji – 
palīdzība īpašniekiem, trotuārs un apgaismojums Rugājos, iegādāties 
grants karjeru, izcirst krūmus ap ezeru un salabot ceļu apkārt ezeram, 
jāmodernizē kultūra atbilstoši mūsdienām, izcelt celmus gar Kurmenes 
ielas malu Rugājos,  u.c.
           Paldies uzņēmējiem par piedalīšanos aptaujā un atbildēm. Lai 
gan daudzu augšminēto jautājumu risināšanai nav pašvaldības spēkos 
un kompetencē, tomēr pašvaldības speciālisti var veicināt procesus, lai 
tos   uzsāktu   risināt.   Šajā   procesā  ir  ļoti svarīga arī pašu uzņēmēju 
iniciatīva un ieguldījums.
          Vērojot uzņēmēju atsaucību un līdzdalību pasākumā „Paldies 
Uzņēmējam!”   Rugāju    novada   pašvaldība   2018. gadā   ir ieplāno-
jusi rīkot vairākus pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai – rudenī 
pieredzes apmaiņas braucienu un 1.decembrī „Rugāju novada 
uzņēmēju Balle 2018”. 

Kā pareizi šķirot atkritumus
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa

2018. gada 8. martā Rugāju novada domē SIA “ZAAO” pārstāvis 
Mārtiņš     Vīgants     informēja    par     aktuālitātēm     atkritumu 
apsaimniekošanā.
             Ņemot vērā,  ka  ar šo gadu un turpmākajos gados būtiski 
pieaugs dabas resursu nodoklis atkritumu apsaimniekošanā, tika iz-
teikts aicinājums šķirot atkritumus pareizi, izmantojot tiem paredzētos 
konteinerus. Konteineri šķirotajiem atkritumiem ir pieejami Rugājos, 
Benislavā, Skujetniekos, Lieparos un Tikaiņos. 

Ieguvumi no atkritumu šķirošanas:
• Lēnāk pildās sadzīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmak-
sas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus ZAAO vāc 
bez maksas.
•Tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu 
daudzums, tādējādi saudzējot arī Latvijas dabu.
•Iespēja dot ieguldījumu dabas resursu taupīšanā, jo atšķirotie atkritu-
mi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti var ražot jaunas 
preces vai izejvielas.
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ANTOŅINA GRĀVERE (87 gadi) atceras, ka psal-
mus   iemācījusies dziedāt   no mammas Anetes Kaļvas.  
Rudeņos   psalmus  dziedājuši   katrā ģimenē. Tad tās 
sauca par “pātaru talkām”. Kad Antoņina paaugās, viņu 
ņēma līdzi visur, kur ticis dziedāts. Antoņina   atceras,   
ka mamma  un  vecmamma Tekla   Briede,  un  Antas 
tante,  vērpdamas, dziedājušas psalmus     un  likušas 
viņai ņemt lūgšanu grāmatu un  dziedāt   līdzi un viņām 
priekšā. Gadu gaitā visur devusies   līdzi  un  tā iemācī-

jusies,  kas  un  kā  jādzied. Psalmus agrāk bieži dziedājuši, it sevišķi   sestdienas  vakaros.  
Vēlākos   gados,   kad   devusies  prom  no  Rugājiem, šajā jomā bijis pārtraukums. Vecum-
dienās, atgriežoties atpakaļ Rugājos, atsākusi dziedāšanu un   sākusi  vadīt  psalmus. Atceras, 
ka dziedājušas kopā ar Ritu Briedi un Tērēziju Mik-Grineviču. Bērēs nācies vadīt psalmus, 
jo nebijis, kas to dara. Tā arī aizsākās viņas, kā psalmu vadītājas gaitas. Antoņina Grāvere 
atzīst,   ka   psalmus   ir   jādzied,  pēc  to  nodziedāšanas  ir  gandarījuma   sajūta,   un  tas ir 
vajadzīgs mirušo dvēselītēm. Rudeņos, oktobra un novembra mēnesī, būtu jādzied psalmus 
par savas saimes mirušajiem. Viņa atzīst, ka līdz bērēm būtu jānodzied   psalmus   trīs  reizes,  
bet,  ja  neiznāk  laika  vai  nav iespējas, tad vismaz reizi. Antoņinai ir pārliecība, ka tās ir 
labas un paliekošas vērtības, kuras mēs nedrīkstam pazaudēt.

AIJA IKSTENA (48 gadi) 
“Marij, vissvētā, no tavām rokām plūst žēlastības, uz-
klausi lūgsnu, māci mūs lūgt un strādāt vien Dievam, Ave 
Marija, Ave Marija, Ave. Liecinot māci, Kristus vēl dzīvs 
ir, lai visiem ļaudīm kalpojam priekā, māci mūs lūgt un 
strādāt vien Dievam Ave Marija, Ave Marija, Ave”, šie 
dziesmas vārdi ir kā Aijas vadmotīvs savā kalpojumā ar  
garīgajiem    dziedājumiem  Dieva    godam      un cilvēk-
iem. Aija Ikstena ir mūsu novada garīgo dziesmu vokālā 

ansambļa „Sonāte” vadītāja, viena no jaunākajām psalmu vadītājām novadā. Viņas psalmu 
dziedāšanas gaitas aizsākās 90-tajos gados, kad psalmu vadītāja, bērzpiliete Nora Namsone 
aicināja viņu kopā dziedāt. Viņa  bijusi  tā, kura ievirzījusi  viņu  gan ērģelnieka,  gan psalmu 
dziedātāja prasmē. Kopā ar Noru apguvusi psalmu melodijas. Viņa ir  iemācījusies dziedāt un 
pati vadīt psalmus. Tagad viņa pati regulāri vadot psalmus, tos iemācījusi dziedāt ansambļa 
sievām, kuras to labprāt uzņēmušas un mācījušās. Sievām mācīšanās periodā gājis esot visā-
di, ne jau uzreiz tā dziedāšana tā padevusies. Aija ar sievām psalmus dziedot pēc jaunā stila, 
viņa arī uzsver to, ka vecajās psalmos esot daudz tādu nesaprotamu vārdu, bet jaunās esot 
jau pielāgotas mūsdienām. Psalmus regulāri dziedot Skujetnieku ciemā novembra mēnesī, 
vēl pieaicinot klāt ciema sievas, un pirms mirušā bērēm būtu vēlams nodziedāt trīs reizes. 
Dziedot arī 40-tajā dienā pēc cilvēka aiziešanas mūžībā. Aija atminas, ka tika dzirdējusi, ka 
psalmus dziedājuši arī pirms kapusvētkiem, bet tagad gan tas nenotiekot, vien kādu reizi 
sievas nodziedot Vesperes. Viņa ir pārliecināta, ka lūgšanas un  psalmu   dziedājumi  ir  ļoti  
vajadzīgi aizgājējiem.  Viņas ģimenē meita Ineta un dēli vēl šobrīd īpaši neesot iesaistījušies 
psalmu dziedāšanā, bet baznīcā kopā ar ansambli bieži dziedot un spēlējot garīgās dziesmas. 
Aija kā galveno iemeslu tautas attālināšanos no ticības lietām min Padomju gadus, kad izau-
ga divas paaudzes, kurām bija liegts atklāti pievērsties ticības lietām. Aija  ļoti cer, ka psalmu 
dziedājumi neizzudīs no mūsu tautas vidus un turpināsies…

PSALMU DZIEDĀŠANA - 
ZIEMEĻLATGALES 
NEMATERIĀLAIS KULTŪRAS 
MANTOJUMS, IEKĻAUTS 
“UNESCO” MANTOJUMĀ
Ar Rugāju novada nemateriāla kultūras mantojuma tradīciju kopē-
jiem un saglabātājiem - psalmu dziedāšanas vadītājiem tikās, foto-
grafēja,  uzņēma  video un audio materiālus, pierakstīja intervijas 
kultūras nodaļas vadītāja GUNTA GRIGĀNE. 

Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, 
identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles 
un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā 
arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un 
kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos — at-
sevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo 
nemateriālo kultūras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes 
paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna, atkarībā 
no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un 
tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādājādi veici-
not cieņu pret kultūras daudzveidību un cilvēka radošo darbī-
bu.
            Nemateriālā  kultūras  mantojuma sarakstu paredz iz-
veidot 2016.gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras man-
tojuma likums. Tas ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, ar kura 
palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma sagla-
bāšanas mērķtiecīgam atbalstam  nepieciešamā vide un apstākļi. 
Nemateriālā  kultūras mantojuma likums  izveido  un nostiprina 
tiesisko bāzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, 
tādējādi pildot  starptautiskās    saistības,   ko    valsts   uzņēmusies,   
kļūdama   par UNESCO konvencijas par nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas dalībvalsti. Nemateriālā kultūras manto-
juma sarakstā jau iekļauta Dziesmu un deju svētku tradīcija Lat-
vijā un tās simbolisms, kā arī Suitu kultūrtelpa. Pēc jaunā likuma 
pieņemšanas, bijušā Balvu rajona teritorijas Viļakas, Balvu, Rugāju 
un Baltinavas pašvaldībām apvienojoties kopā, Rutas Cibules un 
Andas Beitānes vadībā tika izstrādāts projekts un veikts pieteikums 
UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai par mūsu Ziemeļlatgales 
psalmu dziedājumu iekļaušanu UNESCO mantojumā. Mums par 
lielu prieku jāteic, ka komisija izvērtēja un  atzina šo mantojumu 
kā  īpašu,    un   2017. gada   nogalē   iekļāva  Nemateriālā  kultūras 
mantojuma sarakstā mūsu tautas vērtību - “Psalmu dziedāšanu 
Ziemeļlatgalē”.
         “Psaļmu (saļmu) dzīduošona” – lūgšanas par nomirušajiem, kas 
jau vismaz pusotru gadsimtu Ziemeļlatgalē dzīvo mutiskā tradīcijā. 
Tās ir aptuveni pusotru līdz divu stundu garas dziedātas lūgšanas, 
ko izpilda galvenokārt mājās. Dziedāts tiek no baznīcas lūgšanu 
grāmatām, kurās, kā zināms, ir publicēts tikai teksts. Melodijas un 
dziedāšanas     veids     tiek     pārmantots   no   paaudzes   paaudzē 
mutiskā    ceļā,   un   līdz  ar  to, protams, tiek dziedāts “no galvas”. 
Pieredzējušākās dziedātājas nereti no galvas izpilda arī tekstu, ne-
raugoties uz tā lielo apjomu, taču dziesmu grāmatas vienalga tiek 
turētas priekšā, jo to prasa tradīcija.
         Atsaucoties  Rutas  Cibules  ierosmei,  arī  es  2017.gada  mai-
ja mēnesī centos apzināt  mūsu novada esošos un bijušos psalmu 
dziedājumu vadītājus. Pabiju  pie  katra,  no  man  apzinātajiem  
cilvēkiem.   Veicu   izzinošās   sarunas,  fotografēju,  pierakstīju  un  
dokumentēju viņu stāstījumus. Ikdienā reizēm varbūt šķiet, ka 
mums šādu cilvēku nav palicis daudz, kuri manto, zina, dara un 
nodod šīs prasmes nākamajām paaudzēm, tomēr varu teikt, ka vēl 
varam būt lepni - mums ir šādi cilvēki! Un varam būt lepni, ka arī 
mūsu sievas ir daļa no apstiprinātā mantojuma. Tieši tāpēc vēlos 
par viņām uzrakstīt,   lai    mēs   zinām,    kāda   bagātība  mums  
pieder.  Tālāk savu   rakstu   veidošu   par   katru,  no manis ap-
meklētajām, psalmu dziedājumu        vadītājām,      kuras     tagad     
ir     iekļautas    kā UNESCO mantojuma sastāvdaļa. Izzinošajā 
ekspedīcijā pie mūsu “zelta fonda” devos 2017.gada maija mēnesī, 
kas katoļticīgajā pasaulē   ir    Jaunavas   Marijas   mēnesis,  pašā   
ābeļziedu  un   ceriņu  laikā.  Ne  velti  šīs  dzīves gudrās un bagātās 
sievas man pašai gribas salīdzināt ar baltajām un bagātīgi ziedoša-
jām ābelēm. Gribu teikt, paldies Dievam, ka man bija tāda 
iespēja būt kopā ar visiem šiem dzīves gudrajiem, bagātajiem 
un gaišajiem cilvēkiem! Tas bija ļoti bagāts un patīkams laiks, 

ko es izbaudīju, esot kopā ar viņiem. 

EMĪLIJA BONDARE (80 gadi) tautā   ir   ļoti  pazīs-
tama   kā   psalmu  vadītāja  un  dziedātāja.Viņai šī amata 
prasme mantota no vecmammas Annas Malnačas, kura 
bija   psalmu   sācēja   tāpat,  kā  tagad  viņa.  No  mazām 
dienām ņemta līdz un   Marija   Deksne  sapratusi,  ka  
viņai  šī lieta padodas un likusi viņai sākt pašai un vadīt  
Emīlija atceras, ka psalmus rudeņos dziedāja katrā mājā, 
ja kāds nomiris, tad psalmus dziedātas līdz bērēm trīs 
reizes. Psalmus dziedot mūsu mirušajiem par labu, jo tie 

vairāk dziedāti, jo vairāk labuma esot mirušajiem. Jautāta, vai šo savu amata  prasmi vēlētos 
kādam iemācīt un nodot tālāk, meitai vai mazmeitām vai kādam citam. Viņa saka, ka diezin 
vai no viņas tuvākajiem kāds to pārmantos. Viņa ir gribējusi šo prasmi iemācīt un nodot tālāk 
Nellijai Burķītei. Padomju laiks deva lielu pārrāvumu ticības un garīgajās lietās, sabojāja 
priekšstatu par ticības nozīmi mūsu dzīvē, jo tad bērni nedrīkstēja apmeklēt baznīcu, viņus 
par to sodīja. Viņa atceras, ka  pašu kādreiz no baznīcas aiz rokas veda ārā un tad skolā citu 
priekšā apkaunojoši rāja. Emīlija pārzina abus psalmu veidus gan vecos, gan Ekzekvijas 
un zina kā tos vadīt un dziedāt. Jautāta, kā notiek psalmu dziedāšanas vietas sagatavošana, 
Emīlija stāsta, ka pie balti apklāta galda un tad uz galda obligāti jābūt divām svētītajām 
svecēm un svētītam krustiņam. Ja ir liela kopīga psalmu dziedāšana, tad katrs ņem sev līdz 
svecīti  un  aizdedz,  un  katrs tās dzied par savas dzimtas mirušajiem. Emīlijai Bondarei 
neskatoties uz to, ka nav no viņas kas pārmanto šo prasmi, ļoti cer, ka šī tautas tradīcija ne-
zudīs un tiks nodota nākamajām paaudzēm. Sarunu noslēdzas ar Emīlijas dziedāto dziesmu 
„Jaunova svāto”.

ZANE PUĻČA (52 gadi) atceras, ka psalmus dziedā-
jusi no mazām dienām, jau no 5 gadu vecuma, sēdēda-
ma līdzi visām citām sievām. Paticis, ka varējusi doties 
mammai līdzi uz baznīcu un klausīties ērģeļu skaņās un 
skaistajos baznīcas dziedājumos. Viņu ģimenē un ciemā 
tos vadījusi mamma Tekla Pičukāne, no kuras arī man-
tojusi šo prasmi. Parasti psalmus dziedājuši katru rudeni 
par dzimtas mirušajiem. Zane nāk no Tilžas puses un tur 
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Diemžēl šobrīd mūsu vidū vairs nav šīs 
smaidīgās, mīlīgās sirmmāmiņas. Lai   
mūžīgo   mieru   Kungs    dod     viņai    un   
Dieva valstībā labi klājas.
Viesojoties pie Marijas Griestiņas, sarunas 
izvērtās ļoti mīļas un patīkamas.  Kopīgā 
sarunā iesaistījās  arī meita Lidija, kura 

rūpējās par savu mammu Mariju. Viņas atzīst, ka cilvēkiem ir   jātic   un   katram   
pašam   jāuzdod   sev  jautājums,  vai  es ticu vai nē kam Augstākam? Marija   
kopā    ar    meitu    Lidiju   atzīst,    ka    psalmus   būtu  jādzied katru rudeni par 
saviem   aizgājējiem.   Marija   Griestiņa   pa   saviem   95  dzīves gadiem nevar 
atcerēties, cik neskaitāmas reizes tikusi vadījusi un dziedājusi psalmus. Agrāk 
psalmus rudeņos dziedājuši katrā ciemā, un  tas būtu jādara un jāorganizē. Bet 
cik gan  tagad vairs esot ciemos cilvēku? Marija Griestiņa vēl joprojām klauso-
ties Latgales radio, dziedot un skaitot līdzi gan Rožukroni,  gan Žēlsirdības kro-
nīti, gan visus citus dziedājumus. Paaicināju Marijai uzsākt un nodziedāt kādu 
garīgo dziesmu. Par godu Jaunavai Marijai Viņas godināšanas mēnesī kopīgi 
visas trīs nodziedājām dziesmu ”Es Dievmāti svēto.”

IRĒNAI GRIGĀNEI (73 gadi) psalmu 
dziedāšanas un vadīšanas prasme mācīta no  
mazām  bērnu dienām. Viņu sev līdz ņēmusi 
tante Marijanna  Grigāne.   Viņai   ļoti pa-
tikušas šīs dziedāšanas. Psalmus dziedājušas 
rudeņos   un    gavēņu   laikos.  Tās  dziedātas 
katrā ciemā, sievas gājušas no mājas mājās 
un dziedājušas. Viņa atceras ka bērnu dienās 

tos vadījusi tante no Nagļu ciema, ko saukuši par Plešuku māti, kas bijusi Irēnas 
tēva māsīca. Jau mazai meitenei Irēnai paticis dziedāt psalmus un citas garīgās 
dziesmas. Mājās katru svētdienu bija visiem jālūdzas pie galda un gavēnī jālasa 
lasījumi no grāmatas. Interese un patika radusies no bērnu dienām un sagla-
bājusies līdz pat šai dienai. Jautāta, vai meitas  turpinās viņas iesāktu psalmu 
dziedāšanas prasmi, viņai nav īpaši lielas pārliecības. Tomēr Irēnai ir prieks, 
ka meitas Imelda, Judīte un Elīna  piedalās citos garīgajos dziedājumos. Irēna 
Grigāne priecājas, ka mazdēls nekautrējas un  kopā ar vecmammu kapusvētkos 
piedalās lūgšanu dziedājumos.  Irēna Grigāne atceras, ka padomju gados stipri 
tika aizliegts pievērsties baznīcas un ticības lietām. Arī viņa daudz tikusi skolā 
kaunināta par to, ka gājusi uz baznīcu. Tomēr ticības lietas spējusi saglabāt iz-
ejot cauri Padomju gadiem. Arī šajos gados tika dziedāti psalmi. Viņa arī at-
ceras, ka kādreiz pirms kapusvētkiem arī kapos dziedājuši psalmus un tad bijis 
ļoti daudz puišu, kuri šo prasmi pratuši. Arī Irēnai Grigānei ir pārliecība, ka 
psalmus jādzied par mūsu mirušajiem jo tie attīrot viņu dvēseles. Tas esot mūsu 
katra kristieša svēts pienākums - dziedāt psalmus.

STEFĀNIJA MASA (97 gadi) 
Ar man pārsteidzoši lielu prieku jāatzīst, 
Stefānija Masa ir viena no mūsu novada 
vecākajiem iedzīvotājiem un par to, ka 
viņa    savos    gados   ir   tik   mundra  un 
uzklausīšanas vērta, ir viņas dzīves gudrī-
bu bagāža. Jāteic, gan šobrīd kustību iero-
bežojuma dēļ Stefānija vairs nevada psal-
mus, bet dzīvā atmiņā ir tie garie gadi, kad 

to darījusi regulāri. Un ja tā labi padomā,  tad  droši  varu  teikt,  ka viņas mūžā 
to noteikti ir darījusi tūkstošiem reižu. Tā ir ļoti liela Dieva dāvana un atziņas 
vērts ir tas, ka varam lūgties par mūsu aizgājējiem, tāda ir Stefānijas pārliecī-
ba visa mūža garumā.  Psalmu dziedāšanā pirmo reizi piedalījusies 12 gadu    
vecumā,   kad   nomira  viņai  mamma. To lika viņai darīt tante Pīterniece Vero-
nika, likusi arī lasīt lasījumus. Tā arī aizgājusi psalmu dziedāšana. Stefānija labu 
prātu dalās savās spilgtajās atmiņās par viņas dzīvi. Izdzīvotas bērnības smagās 
ganu gaitas, pārdzīvoti bargie kara gadi un izjusts Latvijas okupācijas laiks, bet 
visam cauri iznesusi savu ticību Dievam, ticību, ka Latvija būs brīva. 

HELĒNA KRAUČA (90 gadi) 
Savas ekspedīcijas noslēgumā Helēnu 
Krauču sastopu pie Mastarīgas ciema 
ceļmalas   krusta,   kur   viņa   kopā   ar 
Līviju Lūsi un Jāzepu Apšenieku dziedāja 
vakara dziesmas Jaunavas Marijas godam. 
Labprāt     paklausos    un     ierakstu    gan 
video, gan diktofonā, cik izjusti un ar kādu 
mīlestību sanākušie dzied maija dziedā-

jumu dziesmas. Mani pārņem miers un patīkamas  sajūtas. (Mēs atrodamies 
ceļmalā pie krusta un neesam pasargāti no garām braucamo mašīnu trokšņiem 
un putekļiem, bet tas mūs īpaši netraucē atrasties it kā citā pasaulē). Sarunas 
izvērtās ļoti jaukas un mīļas, jo katrs no klātesošajiem grib ko pastāstīt par maija 
dziedājumiem un Helēnas prasmēm vadīt un dziedāt psalmus. Helēna Krauča 
ir apbrīnas vērta, jo viņa šobrīd ir vājredzīga, bet garīgās dziesmas un psalmus 
viņa zina un vada kā saka no “galvas”. Psalmus dziedāt un vadīt iemācījusies 
no mazām dienām, kopā ar  vecākajām sievām. Patīkami klausīties, ka Helēnas 
ģimenē auguši deviņi bērni un nekad nav sākuši maltīti pirms nenoskaitījuši 
lūgšanas un pateikušies Dievam par doto ēdienu. Viņa pasakās Dievam, ka viņas 
gados ir devis vēl tik stipru un labu veselību, spēku un nesūdzas par to, ka slik-
tāk redz. Ir enerģijas un optimisma pilna. Dalās pieredzē, kā to viņa dara. Sarunā 
atklājas, ka psalmus ir vadījusi tūkstošiem reižu dažādos ciemos Augstaros, 
Poliņos, Lieparos, Rozeniekos u.c. Ne vairs saskaitīt, ne atcerēties. Viņa ir ļoti 
priecīga, ka var cilvēkiem palīdzēt ar psalmu dziedāšanu, jo viens taču to nevar 
paveikt.  No Helēnas stāstītā uzzinu, ka agrākajos laikos, kad nomiris cilvēks 
psalmus esot dziedājuši septiņas reizes.Viņa priecājas, ka Līvija nāk dziedāt pie 
ciema krusta un Jāzeps dzied un arī vada psalmus, kuri ir labi jaunāki par viņu. 
(Tikai   žēl,   ka  Jāzeps  Apšenieks   nepiekrita   publiskošanai  un  iekļaušanai 
UNESCO mantojumam) Patiess prieks parādās viņas sejā, kad runā un stāsta 
par    Līvijas   meitu,  kura  savulaik,   kad  vēl   dzīvoja  pie  mammas  vienmēr 
nāca pie ceļmalas krusta, un kopā ar citiem piedalījās maija dziedājumos. 
Helēnas Kraučas optimisms  un pārliecība vieš cerību, ka psalmu dziedāšanas 
tradīcija pie mums neizzudīs un pāries nākamajām paaudzēm.

MARIJA GRIESTIŅA (95 gadi)  

Stefānija Masa savās atmiņās kavējās un atceras par Augustovas biedrību un to, 
ka   uzcēluši  biedrības   māju  un  atklājuši. Atminās, kā sākusi savas gaitas uz 
Augustovas baznīcu, un ērģelnieks Krampāns lūdzis dziedāt baznīcas korī, gribē-
jusi dziedāt soprānos, bet viņš licis dziedāt altus. Visu savu mūžu, cik spējusi ir 
gājusi un atbalstījusi Augustovas baznīcas draudzes dzīvi, svētkos atbildējusi un 
vadījusi procesiju. Labprāt pastāsta kā to darījusi un kā tas noticis kādreiz. Psal-
mus pati sākusi vadīt, kad  vēl nebija precējusies. Ļoti palīdzējusi māsa Helēna 
Voite. Visur, kur pati gājusi dziedāt, māsa ir bijusi lielais palīgs. Visiem apkārt 
mirušajiem ir gājusi dziedāt psalmus. Bijis arī tā, ka mirušo veduši ar zirgu un 
visi gājuši blakus psalmus dziedādami. Psalmus  vadījusi  kā tautā saka “pa ve-
cam”. Atmodas laikos bieži psalmus dziedājuši Eglaines pamatskolā, bijusi arī 
tādi skolotāji Matīsa un Konivāls, ar kuriem kopā sarunājuši, ka to darīs skolā. 
Viņa arī sākotnēji vadījusi, tad vēlākos gados braukusi to darīt Emīlija Bondare. 
Šobrīd atzīst, ka vairs veselības dēļ īsti to nevarētu izdarīt, bet visu zinot, kas 
un kā jādara un labprāt to kādam pamācītu…Daudzas garīgās dziesmas labi 
atceroties un zinot no galvas, bieži arī uzdziedot. Ar prieku Stefānija atceras, kā 
cilvēki maija mēnesi gājuši pie ciema krusta dziedāt dziesmas Jaunavas Marijas 
godam. 

BOGDĀNE MARTA (77 gadi) 
Pie Bogdānes Martas uz Egļukalnu mani 
labprāt pavada Jāzeps Apšenieks no Liepa-
ru ciema. Iepazīšanās ar Martu izvēršas hu-
mora pilna, reizēm nevar saprast, kad viņa 
runā nopietni, kad joko, kas mūsu sarunai 
piedod īpašu “rozīnīti”. Sarunas laikā mēs 
atrodamies lauku virtuvītē, un pa atvērtajām 
durvīm fonā visu laiku dzirdamas jaukās 

pavasara putnu balsis…Marta Bogdāne psalmus vadījusi ne vienu vien reizi 
apkārtējā apkaimē. Psalmus Marta mācījusies no Biksānu Martas un mammas 
Marijas Biksānes, kuras dzīvoja Lieknītes ciemā. Psalmi tiek dziedāti rudeņos 
Lieparu ciemā pie Jāzepa Apšenieka un arī kādu mirušo pavadot mūžībā. Mar-
ta atceras, ka kādreiz pirms kapusvētkiem kapos obligāti dziedāja psalmus un 
atceras, ka to ļoti tālu cauri mežam varēja dzirdēt kā kapos dziedāja psalmus. 
Viņa vada un dzied jaunos psalmus. Marta ir pārliecināta, ka psalmus jādzied 
un jālūdzas par mirušo dvēselēm. Labprāt iet un dzied, kur viņu aicina. Esot 
mācījusi dziedāt un vadīt psalmus Jāzepam Apšeniekam (iesmej, ja ko viņš 
neprot, tad “liekot” ar grāmatu pa galvu…). Sarunas laikā tiek pārrunāts arī 
Martas dzīves kāds notikums, kad dziedājusi Benislavas korī. Viņa atceras kā 
mežā pirms Dziesmu svētkiem esot dziedājusi un mācījusies viena pati dziedāt. 
Tad apkārtējie ļauži runājuši, kas tur tā skaisti dziedot…Mūsu saruna noslē-
dzas ar ļoti patīkamu klausīšanos,  kā Marta kopā ar Jāzepu no “galvas” dzied 
garu, skaistu un reti dzirdētu dziesmu ”Uz Dīvmoti lydzīs, kod nalaime nok, pī 
Dabasu Motes ar cereibu noc…” Un man jāatzīst, Martai ir brīnišķīga un patīka-
ma balss, kas ir klausīšanās vērta.

psalmus, kuru dziedāšanu parasti organizējusi viņas mamma, dziedājuši Ūdrenes 
kapos kapličā arī pirms kapusvētkiem. Viņa atzīst, ka mums dzīvajiem ir ļoti 
daudz jālūdzas par mirušo dvēselēm šķīstītavā. Zane saka, ka, nodziedot šis 
lūgšanas,   ir    gandarījums   par   kādu  labi padarītu darbu mūsu mirušajiem, jo 
viņiem   ir   vajadzīgas  mūsu  lūgšanas. Savulaik, kad tika slēgta Upmalas 
sākumskola,   Zane  palika  kā  kultūras darba organizatore Tikaiņos un kādu 
laiku aizvietoja bibliotekāri, tad viņa bija tā, kura organizēja un aizsāka rudeņos 
Tikaiņu ciemā psalmu dziedāšanu, un pati uzņēmās to vadīšanu. Ja kādreiz kas 
piemirstas, jautājot, un tad atceroties, kā mamma to darījusi. Zane Puļča dzied 
un vada tautā sauktās “vecās psalmas”, protams, prot un dzied arī jaunās, kuras 
saucas   Ekzekvijas.   Sarunā   Zane   atzīst,  ka, pašai nemanot, ir iesākta to vadī-
šana. Zanei Puļčai ir pārliecība, ka psalmu dziedāšanas tradīcija nezudīs, ka tā 
ir nezūdoša vērtība. Viņa domā, ka svētais Gars kādam no mums pieskarsies  
sirsniņai un norādīs, ka tas ir jādara. Mums dažādos dzīves mirkļos esot jālūdz 
Dievam padoms, un Viņš norādīs kā kas darāms. 
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Latgalē vecākiem ir plašāk pieejamas konsultācijas 
par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Amigo komunikācijas konsultante
Nadīna Erdmane

Februāra nogalē Rugāju novada pašvaldības sociālā pedagoģe Rūta Sproģe piedalījās un ab-
solvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādā-
to mācību programmu.

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no 
visas Latvijas februāra nogalē absolvēja 
Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psi-
hologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto 
mācību programmu par šodien ģimenēm tik 
aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobi-
lo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā 
par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un 
viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidu-
mu arī 20 Latgales reģiona mācību iestādēs  
darbosies programmas Kā būt par vecā-
ku 21. gadsimtā? vēstneši, kuri dalīsies ar 
zināšanām savos novados un arī ārpus tiem.
         Kā   izaudzināt   laimīgu  bērnu  digitālajā 

laikmetā –  tas  ir  gadsimta  izaicinājums  vecā-
kiem un ne būt ne viegls, bet atbildīgs uzde-
vums   arī   pedagogiem.   Tāpēc   jau  pussimts 
skolu psihologu un sociālo pedagogu, 65 mācī-
bu iestādēs visā Latvijā piedāvās individuālās 
konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas 
palīdzēs      risināt     jautājumus    par    mobilo 
tehnoloģiju lietošanu ģimenēs. Turklāt Amigo 
iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši, atsau-
coties pasniedzēju un vecāku interesei, labprāt 
apmeklē arī citas mācību iestādes. 
        Mācību programma izstrādāta 2016. gadā, 
un ir vecāku un profesionāļu augstu novērtēta - 
tā saņēmusi gan Skolu psihologu   asociācijas,   

gan     Sociālo    pedagogu   federācijas  sertifi kātu. Vēstnešu 
lekcijas paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu 
veidot   noturīgus   un   veselīgus  paradumus digitālo ierīču 
izmantošanā.  Tādēļ  programmas  vēstneši konsultēs par šā-
diem, vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem, jautājumiem: 
•bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā,
•kā  iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,
•kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas 
 darbojas,
•kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs internetā,
•biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem 
sākumskolas vecumā.
          Latgales reģionā programmas Kā būt par vecāku 
21. gadsimtā? vēstneši darbojas:
Salnavas pamatskolā, Krāslavas pamatskolā, Krāslavas 
novada Robežnieku pamatskolā, Kārsavas vidusskolā, 
Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā, Balvu iekļau-
jošas izglītības atbalsta centrā, Jaunsilavas pamatskolā, 
Rožupes pamatskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Preiļu 1.pamat-
skolā, Preiļu novada Salas un Pelēču pamatskolās, Aglonas 
vidusskolā, Priežmalas, Šķeltovas un Grāveru pamatskolās, 
Rugāju   novada   vidusskolā,  Rugāju  novada  Eglaines 
pamatskolā, Daugavpils 3.vidusskolā.
        “Līdz 2017. gadam mācību programmu bija apguvuši 
25 skolu psihologi un sociālie darbinieki, un šai laikā Amigo 
vēstnešu atbalstu saņēmuši vairāk nekā 6000 bērnu vecāku 
visā Latvijā. Daudziem vecākiem un skolotājiem pietrūkst 
zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitā-
lo vidi. Līdz ar otro mācību izlaidumu visā Latvijā būtiski 
pieaug speciālistu skaits, kas šos jautājumus veiksmīgi spēs 
risināt savā ikdienas darbā un ar apgūtajām teorētiskajām un 
praktiskajām zināšanām par tehnoloģiju lietošanu ģimenē 
varēs dalīties arī vieslekcijās visā Latvijā,” par jaunajām 
iespējām stāsta Amigo valdes priekšsēdētājs Artūrs Freima-
nis. Programma ir pieejama vēstnešu pārstāvētajās mācību 
iestādēs, kā arī ikvienai Latvijas skolai  vai pirmsskolas 
izglītības iestādei, sedzot lektora darba un transporta izmak-
sas. Lai pieteiktos Amigo iniciatīvas Laimīgām ģimenēm  
skolu, bērnudārzu un pašvaldību pārstāvji aicināti rakstīt 
e-pastu pieteikumi@laimigamgimenem.lv.

Tautas muzikantu saiets Rugājos 
interesentus pulcē kopā  jau trešo 
reizi

Kultūras pasākumu organizatore
Santa Pērkone

Arī šogad Eventijam Zelčam no Balviem pievienojās mazdēli, pierādot, ka 
E. Zelča spēlētprasmi apgūst arī jaunākā paaudze.

Foto: no personīgā arhīva

Tautas   muzikantu   saiets  “Danču  vakars  Rugājos” 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 u.c. 

Konkurss “2050. gada policists“
Konkursu izsludina Latvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 
Balvu iecirknis (turpmāk tekstā VP LRP Balvu iecirknis) sadarbībā ar VP 
LRP Balvu iecirkņa apkalpojamās teritorijas novadu pašvaldībām.
Jebkuru nepieciešamo informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt VP 
LRP Balvu iecirknī, Bērzpils ielā 20, Balvos pie inspektores Līgas Aleksejevas 
t:22007922, e-pasts liga.aleksejeva@latgale.vp.gov.lv .
Konkursa mērķis ir gūt ieskatu par to, kā jaunieši redz Valsts policiju un tās 
darbu nākotnē. Popularizēt Valsts policijas darbu, sekmēt jauniešu interesi par 
Valsts policiju un tās darbības mērķiem un principiem, kas vērsti uz  sabiedrību, 
lai nodrošinātu valstī sabiedrisko mieru un kārtību aizsargātu personu dzīvību, 
veselību, drošību, audzinātu likumpaklausīgus iedzīvotājus. 

Foto: no personīgā arhīva
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“Tonuss’’ atkal ciemojas Vidzemē
Informācija: Rasma Zuša

10. martā 14 gadu pastāvēšanu ar pasākumu atzīmēja deju kopa 
‘’Feja’’ Vaidavā. No Latgales piedalījāmies 3 kolektīvi –“Tonuss’’, 
Balvu ‘’Atvasara’’, Vārkavas‘’ Dzīves virpulī’’.
          Vidzemi vēl pārstāvēja dejotājas no Trikātas, Zilākalna, Mo-
res. Katra kopa rādīja 3 dejas. Ciemiņi tika uzņemti ļoti sirsnīgi un 
viesmīlīgi. Ar dziesmām koncertu kuplināja vietējais sieviešu vokālais 
trio un vīru ansamblis no Lodes. Lielākais pārsteigums visus gaidī-
ja  otrajā daļā, jo tajā muzicēja un dziedāja medicīnas slavenība Dins 
Sumerags. Visus saviļņoja brīnišķīgi skaistā balss, par kuru nebeidzām 
runāt mājupceļā. Bija vērts mērot tālo ceļu, jo guvām lieliskus iespai-
dus. Pārspriedām arī to, ko dod šādi braucieni. Protams, svētku prieku, 
apliecinājumu   savai   varēšanai,   tikšanos  ar draugiem un arī novada 
vārda popularizēšanu. No sirds pateicamies Rugāju novada vadībai par 
sniegto atbalstu.

Muzikālā nodarbībā pēc Karla 
Orfa metodes

“Tik dēļ Jums daiļās dāmas!”
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 

speciāliste Agrita Luža

Turpinot pagājušajā gadā 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 uzstā-
jās solistu apvienība “Jubilāri”, kuri, sveicot pasākuma apmeklētājas 8. martā, izpildīja 
skaistākās latviešu un latgaliešu dziesmas, kā arī pasniedza ziedus. Valdot īpašai svētku 
atmosfērai, dāmas koncertu baudīja pie galdiņiem, kurus apkalpoja īpaši oficianti.
             PALDIES Rugāju novada vīriešiem, kuri jau otro gadu pēc kārtas sagādā burvīgu 
vakaru dāmām un padarīja Starptautisko sieviešu dienu 2018 par skaistiem svētkiem 
ikvienai daiļā dzimuma pārstāvei.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, 
ar bērniem Sanita Čakāne 

21. martā Rugāju novada vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes 
zālē ieradās mazulīši un viņu vecāki, lai piedalītos Sanitas Ancki-
nas  vadītājā muzikālajā nodarbībā pēc Karla Orfa metodes. 
           Garlaikoties nebija laika. Sanita iesaistīja nodarbībā gan mazu-
līšus, gan vecākus, visi kopā dziedāja dziesmiņas, vārīja putriņu, cepa 
kukulīšus, gan lielus, gan mazus.  Arī māmiņa Jolanta kopā ar meitiņu 
Paulu parādīja, kā viņas vāra putriņu. Turpinājumā iepazināmies ar 
Gunāra Igauņa darinātajiem tautas mūzikas instrumentiem, klausī-
jāmies kādas skaņas var izvilināt no tiem.  Nodarbības vadītāja parādī-
ja, ka mājas apstākļos, izmantojot ļoti vienkāršas, katram pieejamas 
lietas (burku vāciņus, pudeļu korķus, gumijas, plastmasas trauciņus 

un karotes) var pagatavot dažādus interesantus mūzikas instrumentus. Nodarbības 
noslēgumā   visi   kopā  vienojāmies  kopīgā kustību aktivitātē. Paldies visiem dalībnie-
kiem gan lieliem, gan maziem par atsaucību un Sanitai par fantastisko nodarbību.

Rugāju novada vidusskolā kopš 2014. gada notiek Mūzikas studijas “Katrs bērns  
- mūziķis” nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.
            Nosaukums atklāj šo nodarbību galveno domu – katrs bērns var būt mūziķis, jo 
muzikālās nodarbības pēc vācu/austriešu komponista Karla Orfa metodes ir saprotamas 
un ir pieejamas ikvienam bērnam, arī tad ja bērns nav apdāvināts ar izcilām  muzikāla-
jām dotībām. Galvenā šī metodes pamatideja ir bērna “darbiņš”- pats process. Muzikā-
la, aktīva un protams pozitīva bērna  darbošanās kopā ar citiem.
        Bērni  klausās,  iztēlojas, kustās, spēlē instrumentus, dzied un iejūtas lomās.  
Skolotājas uzdevums ir  piedāvāt interesantu ideju darbiņam- skaistākie bērnu dzejoļi, 
skanīgas melodijas, interesanta pasakas un plašs instrumentu klāsts-pārējo bērni izdara 
paši, balstoties uz savu dabisko instinktu darboties mūzikā, ritmiski kustēties, skandināt 
balsi un instrumentu. Šādi arī attīstītās bērnu muzikalitāte, emocionalitāte, radošums, 
iejūtoties muzikālo pasaku tēlos bērns gūst pārliecību par sevi, savām spējām, attīsta 
fantāziju.   Kustību rotaļas, dziedāšana, mūzikas klausīšanās, instrumentu spēle, dze-
joļu skandēšana ir pamatprincipi, pēc kā tiek organizētas nodarbības, bet pielāgojoties 
bērnu iespējām, interesēm.
            Projekta   ietvaros  tika  iegādāti  Gunāra  Igauņa  gatavotie  mūzikas  un  ritma 
instrumenti - lielās bungas, metalafoni, velna bungas, kociņi, katliņi, kurkšķi, zvārguļu 
rokassprādzes, pūcītes, stabules, zvārguļu bumbas, robdēlis, kokle u.c.    Ļoti daudz 
tiek izmantoti arī paštaisīti rimta  un mūzikas instrumentus, kuri ļauj bērniem radoši 
eksperimentēt, atklāt un iepazīt skaņu pasauli muzicējot.
        Šāda veida nodarbību mērķis nav tendēts tikai viena virzienā - attīstīt  bērna 
dziedāšanu vai ritma izjūtu, vai kustību koordināciju, vai tikai instrumentu spēli. Viss 
kopā un bērna prieks par savu darbiņu.

Foto: Sanita Čakāne 

Foto: Sanita Čakāne 

Foto: no personīgā arhīva
Foto: Agrita Luža 
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Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Aicinām pievienoties Rugāju novada 
jauno vecāku atbalsta grupas 
nodarbībās

Pirms četriem gadiem, Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniecēm Anitai 
Evertei  un  Gintai  Masai radās ideja par jauno vecāku atbalsta grupas no-
darbībām, uz kurām aicināja visus Rugāju novada vecākus, kuru ģimenē 
aug bērniņš vecumā līdz 1,5 gadiem. Galvenā šīs aktivitātes doma bija, ka 
nodarbību laikā vecākiem būs iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus par 
mazuļu attīstību, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem speciālistiem un 
dalīties pieredzē ar citiem vecākiem. Pirmā jauno vecāku atbalsta grupas 
nodarbība notika 2014. gada 5. novembrī un, kopīgi darbojoties, jau ir aiz-
vadītas 28 nodarbības.
           Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm, ar 
bērniem SANITA ČAKĀNE jautāta, kas viņasprāt ir svarīgākais, ko vecāki un 
mazuļi iegūst no šīm nodarbībām, atzina, ka tā ir lieliska iespēja satikties ne 
tikai mazuļiem, bet arī jaunajiem vecākiem. “Vecāki ne tikai apmeklē kārtējo 
nodarbību, bet arī var izrunāt sev aktuālos jautājumus.  Vecākiem bieži ir ne-
pieciešams padoms vai apstiprinājums  par to, ka viņi rīkojas pareizi vienā vai 
otrā situācijā, it īpaši, ja ģimenē aug pirmais bērniņš, kad gribas rīkoties pareizi 
un dot mazulim pēc iespējas vairāk. Katru mēnesi satiekoties, vecākiem ir iespē-
ja pavērot, kā attīstās mazuļi, kādas jaunas prasmes viņi ir apguvuši, cik zobiņi 
izauguši, kādus ēdienus jau pagaršojuši, kad iemācījās rāpot, kādu vārdiņu ma-
zulis izrunāja pirmo vai kāda ir viņa mīļākā rotaļlieta,” pastāstīja S. Čakāne.  
              Šo četru gadu laikā nodarbībās ir viesojušies visdažādākie speciālisti – 
bērnu dakteri, ģimenes ārsti, fizioterapeiti, skaistuma konsultantes, ēterisko eļļu 
konsultantes, mūzikas un vingrošanas speciālisti. “Tēmas nodarbībām izvēlas 
vai iesaka  paši vecāki, ka arī mēs piedāvājam savus variantus. Ņemot vērā 
pieejamos resursus, aicinām speciālistus. Pirmajos gados veicām arī vecāku 
aptaujas, kurās vecāki izteica savas vēlmes par to, ko gribētu redzēt nodarbībā, 
taču  šogad  ir  izveidojies tā, ka nodarbības beigās vienojamies par nākošās no-
darbības tēmu,” atzina S. Čakāne. 

“Vecākiem bieži ir nepieciešams padoms vai 
apstiprinājums  par to, ka viņi rīkojas pareizi vienā 

vai otrā situācijā, it īpaši, ja ģimenē aug pirmais 
bērniņš, kad gribas rīkoties pareizi un dot 

mazulim pēc iespējas vairāk.” 
            Viens no īpašākajiem brīžiem nodarbību procesā ir katru gadu augustā 
rīkotais noslēguma pasākums, kurā mazuļi ar vecākiem tiek aicināti kopā at-
pūsties,  saņemt   pateicības   rakstus   un  balonus.  Viens no noslēguma pasāku-
miem norisinājās Z/S “Baķi” pie aitiņām un trušiem. Saimnieki bija ļoti jauki un 
izradīja ciemiņiem savu saimniecību, pastāstīja daudzas interesantas lietas par 
aitiņām un trušiem, katrs mazulis varēja noglāstīt samīļot aitiņu, trusīti un arī 
kaķīti.  Saimnieki laipni ļāva mazuļiem spēlēties un draiskoties savā teritorijā. 
Šī bija ļoti sirsnīga,  smiekliem un bērnu čalām bagāta izbraukuma nodarbība. 
             Uz jautājumu par to, ko varētu ieteikt vecākiem, kuri vēl nav uzdrošinā-
jušies apmeklēt kādu no nodarbībām, sociālā darbiniece atbildēja, ka ikviens 
vecāks un mazulis noteikti ir aicināts pievienoties nodarbībām un tiks mīļi 
gaidīts. “Katrs vecāks, ja ne šajā nodarbībā, tad kādā citā uzzinās sev ko vērtīgu. 
Šīs   mazuļu   nodarbības   ir   lieliska  iespēja  bērniem  iepazīt  savus  nākamos 
klasesbiedrus, vecākiem sava bērna klasesbiedru vecākus,” pārliecināta S. 
Čakāne. Nodarbības ir BEZMAKSAS. Lai pievienotos grupai, zvanīt Sani-
tai Čakānei (tālrunis: 28721482) . 

Aktivitātes veselīga dzīvesveida 
veicināšanas popularizēšanai

Rugāju novada domes projektu vadītāja 
Linda Kadakovska 

Rugāju novada iedzīvotājiem no 2017. gada maija ir bijusi iespēja ie-
saistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, 
kurus īsteno Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda 
(ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 
„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasā-
kumi Rugāju novada iedzīvotajiem” ietvaros. Arī šogad iedzīvotajiem ir 
paredzētas      dažādas     aktivitātes    veselīga    dzīvesveida    veicināšanas 
popularizēšanai. 
            2018. gada janvārī aktīvi ir atsākušās fizioterapeita nodarbības kopā 
ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” fizioterapeitu Andri Bačuku. 
Kopā 2018. gadā paredzētas 12 nodarbības, no kurām četras jau ir aizvadītas. 
Aicinām iedzīvotājus apmeklēt fizioterapeita nodarbības 04.04.2018 un 
11.04.2018. pulksten 18:00 Rugāju sporta centrā (Kurmenes iela 87, Rugāji, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads). 
               Tāpat kā 2017. gadā arī šogad tiks organizētas nūjošanas nodarbības, 
treneres Zinaidas Loginas vadībā. Šogad paredzētas 5 nodarbības laika posmā 
no aprīļa līdz septembrim. Trenere visus nūjot gribētājus gaidīs pie Rugāju 
ūdenskrātuves (pludmale) uz nodarbībām 14.04.2018. pulksten 14:00, 
09.05.2018. pulksten 18:00 un 08.06.2018. pulksten 18:00. Būs pieejamas arī 
nūjas.
             Lai palielinātu sabiedrības informētību par sirds un asinsvadu slimī-
bu riskiem un attiecinātu šos risku arī uz sevi, šī gada maijā plānota tikšanās 
ar mobilās sirds veselības klīnikas speciālistiem. Pasākuma ietvaros paredzēta 
kardiologa lekcija iedzīvotājiem par sirds veselības pamatrādītājiem un sirds 
un asinsvadu slimību profilaksi. Tiks veikti sirds veselības rādītāju mērījumi 
- asinsspiediens, pulss, cukura līmenis, holesterīna līmenis, ķermeņa masas in-
dekss,   kardiovaskulāro  risku    noteikšana,  kā  arī  konsultācijas par mērījumu 
rezultātiem.
            Visu aktivitāšu datumus, norises laikus un norises vietas iespējams 
uzzināt Rugāju novada mājaslapā www.rugaji.lv, informatīvajā izdevumā „Kur-
menīte”, kā arī afišās, kas tiek izvietotas Rugāju novada teritorijā.

Fizioterapeita nodarbība Rugāju sporta centrā 

Nūjošanas nodarbībaCiemojoties Z/S “Baķi“

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: Agrita Luža
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SVINĒSIM LATVIJAS SIMTGADI KOPĀ!
SVINĪBU NOTIKUMI VALSTĪ UN RUGĀJU NOVADĀSVINĪBU NOTIKUMI VALSTĪ UN RUGĀJU NOVADĀ

“Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram 
šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija 

pēcpusdienā. No rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara 
iezvanīšanai. Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, 

lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā.” /N. Dzintars/

9.maijs - Eiropas diena
19.maijs – muzeju nakts, kuras tēma ir “ŠŪPULIS”

2018. GADA MAIJS - BRĪVĪBAS MĒNESIS

1.maijs- Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 
4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 
8.maijs - Nacisma sakāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 

Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pul-
cēties pie viena galda sabiedrības, ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā. Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu brīvību! Sarunas par brīvību, kopā 
būšanas prieks, piederības sajūta. Balti krekli, balti galdauti un mastā Latvijas valsts karogs. Šogad – Latvijas simtgadē – mēs aicinām katru svinēt Brīvības tēmu, 
cilvēkus, kas to nosargājuši un iespējas, ko tā sniedz pašiem savā valstī, pašiem savā brīvā Latvijā. Dalieties  ar  stāstiem  sociālajos  tīklos,  lietojot tēmturus  
#LV100 #BaltaGaldautaSvetki #Briviba. BaltaGaldautaSvetki@km.gov.lv

2018. GADA 4. MAIJĀ SVINĒSIM LATVIJAS NEATKARĪBAS SVĒTKUS KOPĀ RUGĀJU NOVADĀ

Plkst. 10.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā,  aicinām visus vienoties kopīgās lūgšanās par mūsu Rugāju novadu, par mūsu Latviju. 
Plkst. 18.30 skolotājas, dzejnieces Margaritas Stradiņas grāmatas “Mirkļu puteņos” atvēršanas svētki. 
Plkst.  19.00   Rugāju   sporta   centrā   aicinām  visus  uz  Baltā galdauta svētkiem. Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem. Klāsim baltus galdautus, ņemsim 
līdzi cienastu, baudīsim valsts svētku svinības kopā klausoties koncertu, kopā dziedot latviešu dziesmas, ballējoties kopā ar muzikantiem no ansambļa “RUMBAS 
KVARTETS”. Ieejas maksa 2,50 eiro. (Sporta halles grīdas seguma speci� kas dēļ lūdzam izvēlēties apavus bez smailiem papēžiem).  
No plkst.  20.00 Jauniešu iniciatīvu centrā notiks meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem.

2018. GADA 19. MAIJS – MUZEJU NAKTS, KURAS TĒMA IR “ŠŪPULIS”

Rugāju muzejā tiks organizēta izstāde, kuras tapšanā aicināts piedalīties ikviens, tiek gaidīti jūsu ģimeņu bērnu šūpuļi un gultiņas, un klāt pievienots dzimtas stāsts 
par šūpuļa/gultiņas  izmantošanu (no kura gada, kas izmantojis, kādi stāsti un notikumi saistās ar konkrēto šūpuli vai gultiņu). Šūpuļus/gultiņas un to stāstus 
muzejā lūgums nogādāt līdz 16.maijam. 

2018. GADA 21.JŪNIJĀ – PASĀKUMS „IZGAISMO LATVIJU!”
Piedalīsimies arī mēs šajā akcijā, izgaismosim daļiņu Latvijas Rugāju parkā

Plkst. 20.30 – Pulcēšanās. Ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni. 
Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, radiem un kaimiņiem. Pašu labsajūtai var ņemt līdzi cienastu, segas un pledus utt.
Plkst. 21.00 – 21.30 Ugunskura iedegšana.
Plkst. 21.30 – Pie ugunskura kopīgi dziedāsim spēka dziesmas Latvijai. 
Plkst. 22.00 – Visā Latvijā vienosimies kopīgā valsts himnas dziedāšanā. Turpinājums pie ugunskuriem, kopjot latviešu tradīcijas, jo 21. jūnijs izsenis tiek svinēts 
kā īsāka nakts. Aicinām ikvienu piedzīvot īsākās nakts burvību un turpināt svinēt šo mirkli ar dziesmām, dejām un rotaļām. Varēs dziedāt un izlocīt kājas tautas 
muzikantu pavadībā.
Plkst. 04.00 – Aicinām piedalīties auglības skrējienā ar vārtīšanos rīta rasā pa pliko!

2018. GADA 11. AUGUSTS – SIMTGADES ZAĻUMBALLE

Aicinām ikvienu ATSAUKTIES un SADARBOTIES zaļumballes tradīciju burtnīcas satura veidošanā! GAIDĪSIM  zaļumbaļļu stāstus, fotogrā� jas no agrākajām 
zaļumballēm, a� šas, deju aprakstus un melodiju pierakstus, vietējo muzikantu, dancotāju, rīkotāju kontaktus saziņai! Informāciju lūdzam iesūtīt līdz  2018. gada 
7.aprīlim Ievai Vītolai (vitola.ieva@gmail.com; 29144800) vai Signei Pucenai (pucena@gmail.com; 29817180). 
RUGĀJOS notiks Simtgades zaļumballes svinības 11. augustā Rugāju parkā no plkst. 21.00, kuras organizēsim retro stilā. Darbosies puķu tirdziņš, kur katrs 
varēs iegādāties puķes un pasniegt sev patīkamam ballētājam. Muzicēs vairākas mūziķu grupas, varēs baudīt un dejot pie dažādu stilu un laiku mūzikas, būs bufete. 
Apmeklētāji aicināti ierasties retro stila apģērbā vai tajā iekļaut retro aksesuārus. Ieeja līdz plkst. 22.00 -2,50 eiro, pēc plkst. 22.00 -3,00 eiro. 

LATVIJAS VALSTS LĀČPLĒŠA DIENAS SVINĪBAS 2018. GADA 11. NOVEMBRĪ 

Rugājos notiks lāpu gājiens un citas aktivitātes. Informācija tiks precizēta.
LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBAS 2018. GADA 18. NOVEMBRĪ

No 10.aprīļa Rugāju novada muzejā aicinām veidot kopīgo Rugāju novada grāmatu un albumu“Mans stāsts par brīvu Latviju”, kurā ikvienu novada 
iedzīvotāju aicinām ierakstīt savu stāstu par to, ko katram no mums nozīmē brīva Latvija. Lūgums būt atsaucīgiem grāmatas veidošanā!

Latvijas valsts iedzīvotāji tiek aicināti veidot Gadsimta albumu – virtuālas izstādes veidošana vietnē http://www.latvijasgadsimts.lv/ Gadsimta albuma ideja ir 
aicināt ikvienu izveidot savu lappusi virtuālā Latvijas vēstures albumā. Pieraksti savas dzimtas vēstures svarīgu notikumu, personību vai vietu, kādu spilgtu stāstu. 

Ievietojot fotogrāfi jas Gadsimta albumā, galvenais ir atcerēties trīs pamatjautājumus: • Kas? • Kur • Kad? • Un papildinformācija! Pievienotās fotogrāfi jas 
(jau ap 400) par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām un notikumiem kļūs par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 2018. gadā maijā 

Gadsimta albums papildinās Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. 

Rugājos notiks dažādas aktivitātes par godu Latvijas valsts simtajai dzimšanas dienai. Informācija tiks precizēta.

Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja, Simtgades koordinatore Gunta Grigāne                



Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
                          agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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Dievkalpojumi aprīļa  mēnesī prāvesta O. Misjūna vadītajās 
draudžu baznīcās

Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 
1.aprīlī  plkst. 12.00 
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA, lieli svētki, Lieldienu maltītes  
svētīšana. Pirms svētās Mises procesija.
15. aprīlī plkst. 12.00
Lieldienu III svētdiena 

Skujetnieku baznīciņā 
7. aprīlī plkst. 13.00 
Lieldienu I svētdiena - Kunga Žēlsirdības svētdiena

Rugāju Romas katoļu baznīcā
1.aprīlī plkst. 15.00 
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA, lieli svētki, Lieldienu maltītes 
svētīšana. Pirms svētās Mises procesija.
15. aprīlī plkst. 14.00
Lieldienu III svētdiena

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Mīļi sveicieni Jekaterinai Merkulovai un 
Guntim Zalužinskim dēlu audzinot!

- Rugāju novada dome - 

Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu
Visu mūžu dzīvojot.

Saulaini sveicieni Valijai Bisterei un 
Modrim Kozānam kopīgu dzīves ceļu uzsākot!

- Rugāju novada dome - 

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;

Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

(Dz.Rinkule-Zemzare)

Lielu paldies par sadarbību un atsaucību sakām sieviešu dienas 
pasākuma - koncerta “Tik dēļ Jums daiļās dāmas!” atbalstītājiem - 

Rugāju novada domei un mūsu Rugāju novada vīriešiem, kuri 
� nansiāli atbalstīja šo pasākumu: Agrim Kalnējam, Andrejam 

Saidānam, Andrim Leonam, Andrim Laganovskim, Armandam 
Stivriņam, Jurim Bleideram, Imantam Briedim, Gatim 

Cepurniekam, Kasparam Duļevskim, Eduardam Stalidzānam, 
Ilmāram Gibalam, Aināram Losevam, Ēvaldam Stērniekam, 

Kasparam Leonam, Jānim Lesniekam, Žanim Pērkonam, Guntim 
Melnacim, Jānim Burkam, Kārlim Brūveram, Andrim Rizenam, 
Pēterim Plušam, Uldim Melnacim, Guntaram Šmagrim, Jānim

 Ikstenam, Edgaram Konivālam, Aināram Birkovam, 
Andrejam Stepānam, Andrim Smirnovam, Valdim Blūmam, 
Andrejam Stableniekam, Valdim Ančam, Vilnim Ozoliņam, 

Andrim Melnim, Armandam Miščenko, Normundam 
Dreimanim, Jānim Morozam, Armīnam Apšeniekam, 

Gintam Būdniekam, Atim Ozoliņam, Jānim Kindzulim un citiem 
labas gribas vīriešiem, kuri vēlējās palikt anonīmi.

Rugāju novada kultūras
nodaļas darbinieces

Pavasaris un krāsas ienāk Rugāju bibliotēkā!
No 5. līdz 20. aprīlim Rugāju bibliotēkā būs skatāma Balvu Mākslas 

skolas Rugāju novada bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde. 
Aicinām arī Rugāju novada rokdarbnieces piedalīties bibliotēkas 

organizētajā rokdarbu izstādē. Dažādās tehnikās darinātos rokdarbus, 
citas praktiskas un dekoratīvas lietas, kas tapušas garajos rudens un 

ziemas vakaros, lūdzam iesniegt Rugāju bibliotēkā no 16.-20.aprīlim. 
Ceram uz Jūsu atsaucību! 

2018. gada 11. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 
RUGĀJOS, Kurmenes ielā 36 (stāvlaukumā aiz pašvaldības ēkas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
MAMOGRĀFIJA:
•ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
•ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
•bez nosūtījuma - 20,00 EUR
RENTGENS (PLAUŠĀM, LOCĪTAVĀM U.C.):
•bez nosūtījuma - 1 projekcija 6,50 EUR

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 25431313     

Rugāju novada iedzīvotāji!
Veidosim kopīgu izstādi  „100 gadi Latvijai”

Kas man, manai dzimtai, kolektīvam ir Latvija?

Aicinu atnest uz muzeju lietu, priekšmetu, fotogrā� ju, dokumentu, 
grāmatu, a� šu u. c. vai atmiņu stāstu par Latviju, dzimto ciemu. 

Priekšmets vai atmiņu stāsts, kurš emocionāli asociējas ar Latviju var 
būt no 1918. -  2018. gadam. 

Katram priekšmetam pievienosim Jūsu personisko stāstu!

Materiālus izstādei iesniegt līdz 2018. gada 20. aprīlim
Rugāju novada muzeja vadītāja - Velga Vīcupa, Tālr.: 25623315

TUVĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ

1.aprīlī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā 
Lieldienu pasākums “Pa Lieldienu zaķa pēdām”. Piedalās Rugāju novada 
pašdarbības kolektīvi. Ieejas maksa – viena krāsota ola.

1.aprīlī plkst. 22.00 Rugāju Tautas namā 
Lieldienu balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja brīva.

7. aprīlī Kubulu pagasta kultūras namā - Rugāju tautas nama senioru deju 
kolektīvs “Ezerrieksts”, Rugāju tautas nama jauniešu deju kolektīvs un vidējās 
paaudzes deju kopa “Rugāji” piedalīsies republikas deju skatē.

13. aprīlī Rugāju tautas namā 
Mazo vokālistu konkurss “Rugāju novada Cālis - 2018”. 

21. aprīlī Lazdukalna saieta namā 
Pasākums novada senioriem “Tiem, kam 60 un vairāk” , pensionāru biedrībai 
Rugāju novadā - 5gadi.

 22. aprīlī Alūksnē - Rugāju jauktais koris piedalīsies republikas koru skatē.

No 1. maija –  31. maijam
Norisināsies garīgie maija dziedājumi pie ceļmalu kruci� ksiem Rugāju novadā, 
kuros piedalīsies Benislavas etnogrā� skais ansamblis, vadītājas R. Čudarāne un 
D. Jēkabsone.

13. maijā Rugāju Romas katoļu baznīcā un Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīcā norisināsies Vasarsvētku garīgās mūzikas koncerti.

19. maijā Rugāju novada muzejā - Muzeju nakts pasākumi.  

   
Atrodiet savus svētkus pie mums, un  ik katrs esiet mīļi gaidīti pasākumos! Uz 

tikšanos! Ar cieņu Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne


