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Fakti par
Eiroreģionu
“PleskavaLivonija”
Sākotnei raksturīga aizrautība
un entuziasms - Baltijas
jūras valstu padomes
organizētajā konferencē
“Pārrobežu sadarbība Baltijas
jūras reģionā” Karlskronā /
Zviedrija/ 1996.g. 27.-28.
martā Alūksnes, Veru, Pilvas
un Pleskavas delegāciju
pārstāvji pieņem lēmumu un
paraksta nodomu protokolu
uzsākt pārrobežu sadarbību
un veidot struktūru pēc
Eiroreģiona parauga.

Ludzas

Valkas

RugĀJu

Viļakas

Smiltenes

Zilupes

novads

novads

NOVADS

novads

novads

novads

Polva
Valga

Voru
Viljandi

(Igaunija)

(Igaunija)

Pečoru

Sebežu

rajons

rajons

Pitalovas

Gdovas

rajons

rajons

Pleskavas

Pleskavas

rajons

pilsēta

(Krievija)

(Krievija)

Pilvā /Igaunija/, 1996.g.
7.jūnijā tiek parakstīts
Aicinājums, kas apstiprina
Sadarbības padomes
izveidi. Tajā iesaistās 7
partneri- Alūksnes un Balvu
rajoni no Latvijas, Veru un
Pilvas apriņķi no Igaunijas,
Pleskavas, Palkino un Pečoru
rajoni no Pleskavas apgabala
Krievijā. Tiek pieņemti
Statūti, kas definē Pierobežas
reģionu sadarbības padomi kā
“brīvprātīgu apvienību, kuras
dalībnieki var būt vietējās
pašvaldības un reģionālās
varas institūcijas”.
Projektu darbs reģiona
attīstības mērķu realizācijai
tiek uzsākts jau 1996.
gada rudenī, kad nolemts
izveidot darba grupas kopēju
projektus izstrādei šādās
jomās:
• reģiona karte un
informatīva brošūra;
• kopīga datu bāze; tīkla
izveide operatīvai
informācijas apmaiņai;
• vēsturiskā un kultūras
matojuma izpēte;
• finansējums Padomes
darba organizēšanai.
Viens no pirmajiem
sadarbības pozitīvajiem
rezultātiem- vienojoties
ar triju valstu Ārlietu
ministrijām tiek panākta
iespēja katra sadarbības
rajona pārstāvjiem saņemt
visam gadam bezmaksas
vīzas daudzkārtējai
ieceļošanai kaimiņvalstī. Tas
ir vērtīgs valdības atbalsts
tālākajam Padomes darbam.
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Rugāju novada domes 2019. gada 18.
jūlija sēdē pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

Foto: Agrita Luža

2019. gada 18.jūlijā notika Rugāju novada domes
sēde, kurā piedalījās 6 deputāti: Sandra Kapteine,
Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers,
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika
pieņemti astoņi lēmumi.
Par nekustamā īpašuma “Auzukalns” sadalīšanu

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Ar dažādiem darbiem un notikumiem esam
aizvadījuši jūliju.
Jūlija pirmā sestdiena nāca ar kaut ko
nepieredzētu mūsu pusē un Latvijā. Pāris minūšu
laikā, ar tornado spēku, tika nopostītas ēkas,
ēku jumti, lauzti koki. Visvairāk mūsu novadā
cietušas 5 mājsaimniecības, starp tām „Mežmalas”
Lazdukalna pagastā. Bleideru ģimene turpina
atgūties no pārdzīvotā, bēdīgākais, ka šai daudzbērnu
ģimenei nāksies pilnībā nomainīt dzīvojāmās mājas
jumtu, un tas prasa lielus līdzekļus. Rugāju novada
dome nolēma iegādāties jaunu jumta segumu,
taču patlaban vēl nav kokmateriālu, no kā veidot
jumta konstrukciju. Ja ir iespējams palīdzēt, gan ar
kokmateriāliem, gan naudas līdzekļiem, darīsim to,
saziņai norādām tālruņa numuru un konta numuru
naudas pārskaitījumam Bleideru ģimenei.
Ļoti ilgi esam gaidījuši šo brīdi, līdz beidzot
esam uzsākuši apgaismojuma un trotuāra izbūves
sagatavošanas darbus Rugāju ciemā. Lai pilnvērtīgi
varētu realizēt iecerēto, uz kādu laiku ir jāpiecieš
neērtības gan satiksmes organizācijā, gan gājējiem,
kas pārvietojas. Būsim saprotoši viens pret otru!
Jūlijā tika aizvadīti Rugāju novada svētki
un novada vidusskolas 115 gadu jubileja ar
absolventu atkal satikšanos. Svētku dienā baudījām
dažādas aktivitātes - Bērnības svētkus centrālais
pasākums bija vidusskolas jubilejas svinības, kas
izskanēja ar skaistu audzēkņu koncertu, pedagogu
sumināšanu, dažādas sportiskas aktivitātes.
Jāatvainojas visiem svētku dalībniekiem, kas
gaidīja paraugdemonstrējumus ielu vingrošanā, ka
neparedzētu apstākļu dēļ, sportisti nebija laikus
brīdinājuši, ka nevarēs ierasties Rugājos.
14.jūlija svētdiena tika ierakstīta vēstures
lappusēs ar to, ka Rugājos tika iesvētīta un atklāta
jaunā katoļu baznīca. Rugāju draudze šo notikumu
ir gaidījusi vairākus gadu desmitus. Gaišas, plašas,
siltas telpas, lieliska akustika ir jaunajā dievnamā.
Vēlējums no bīskapa J.Bula – “Lai baznīcai netrūkst
apmeklētāju!”.
Jūlija mēnesī novada seniori devās ekskursijā,
lai dienas garumā gūtu jaunu pieredzi un emocijas
Alūksnes pusē.
Noslēdzies biznesa ideju konkurss, noteiktajā
termiņā saņēmām divus pieteikumus. Tā kā
finansējums budžetā šim gadam tika ieplānots 5
grantiem, domes deputāti lēma, izsludināt vēl vienu
konkursa kārtu. Esiet aicināti iesniegt pieteikumus
līdz 6.septembrim.
Atgādinājums visiem skolēnu vecākiem, ka
šogad pirmoreiz, gatavojoties jaunajam mācību
gadam, pašvaldība piedāvās dāvanu kartes, lai
iegādātos mācību līdzekļus 15 eiro vērtībā.
Lai darbīgs nākamais vasaras mēnesis, uz
tikšanos augustā!
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Rugāju novada dome izskatīja SIA “Trovent” valdes
priekšsēdētāja iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Auzukalns”, kadastra numurs 3864 004 0183 –
11,82 ha kopplatība, sadalīšanu. Rugāju novada
dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Auzukalns”, ar kadastra
Nr. 3864 004 0183 – 11,82 ha kopplatībā, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0183 – 3,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Vidzemnieki”.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0183 – 3,0 ha platībā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja Z. K. – B., G. M. un
I. R. iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā
īpašuma “Mežmaļi”, kadastra numurs 3874 013
0030, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874
013 0031 – 18,5 ha platībā, divos zemes gabalos
ar zemes ierīcības projektu. Vienu plānoto atdalīto
zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Mežloki”, otru plānoto
atdalīto zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo
īpašumu un piešķirt nosaukumu “Krampuši”.
Rugāju novada dome nolēma atļaut uzsākt zemes
ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 013 0031 – 18,5 ha platībā,
veidojot jaunus nekustamos īpašumus un ievērojot
Rugāju novada teritorijas plānojumu, un apstiprināt
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Rugāju novada dome izskatīja Dz. Z. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līgumu termiņu uz 10 gadiem. Rugāju novada
dome nolēma pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 10-3/96, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0180 – 0,1329 ha
platībā, lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr.
10-3/97, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0204 – 0,6949 ha platībā, lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/98, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0205 – 0,6071 ha
platībā, termiņu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu
noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Par pašvaldības zemes nomu
Rugāju novada dome izskatīja J. M. iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0191 – 3,0 ha platībā.
Rugāju novada dome nolēma iznomāt J. M.
lauksaimniecības zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0191 – 3,0 ha platībā. Zemes
nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas
maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Par dzīvojamās telpas īri
Rugāju novada dome izskatīja R. T. iesniegumu ar
lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Liepu ielā 6-8,

Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
Rugāju novada dome nolēma izīrēt R. T. pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu ar adresi: Liepu iela 6-8,
Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads,
nosakot īres maksu 6,03 EUR (seši euro un 03 centi)
mēnesī.
Par pakalpojumu maksu bērnu vasaras
nometnēm
Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Mēs
pasaulē” iesniegumu, kurā tiek lūgts apstiprināt
ēdināšanas izmaksas ēdināšanas pakalpojumiem
Rugāju novada vidusskolas telpās. Biedrība “Mēs
pasaulē” organizē bērnu vasaras nometnes no
2019. gada 12. augusta līdz 16. augustam un no
2019. gada 19. augusta līdz 23. augustam, un lūdz
nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus Rugāju novada
vidusskolas telpās. Aprēķinot pakalpojumu maksu
tika ņemts vērā, ka tiešās izmaksas vienas porcijas
sagatavošanai ir 0.50 EUR brokastīm, launagam
un vakariņām, kā arī 0.70 EUR pusdienām, bet
netiešās izmaksas ir 0.18 EUR vienai ēdienreizei.
Rugāju novada dome nolēma noteikt maksu
par Rugāju novada vidusskolas sniegtajiem
ēdināšanas pakalpojumiem biedrības “Mēs pasaulē”
organizētajām nometnēm: maksa par brokastīm
2,18 EUR (divi euro un 18 centi) vienai personai
dienā, maksa par pusdienām 3,43 EUR (trīs euro un
43 centi) vienai personai dienā, maksa par launagu
2,18 EUR (divi euro un 18 centi) vienai personai
dienā, maksa par vakariņām 3,18 EUR (trīs euro un
18 centi) vienai personai dienā.
Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju
konkurss 2019.2” apstiprināšanu
Rugāju novada pašvaldības 2019. gada budžetā
tika paredzēts līdzfinansējums 5000,00 EUR (pieci
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā Rugāju novadā
reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu biznesa
ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Rugāju novada biznesa ideju konkursa ietvaros. Ar
Rugāju novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu
tika apstiprināts biznesa ideju konkursa nolikums
un izsludināts konkurss. Konkursā pieteicās tikai
divi pretendenti, līdz ar to ir palicis pāri 2019. gada
budžetā ieplānotais finansējums 3000,00 EUR (trīs
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Rugāju novada
dome uzskata, ka pāri palikušais finansējums
ir jāizmanto tam paredzētajam mērķim, tāpēc
nepieciešams izsludināt vēl vienu konkursu. Rugāju
novada dome nolēma apstiprināt nolikumu “Rugāju
novada biznesa ideju konkurss 2019.2”.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Rugāju novada dome izskatīja L. U. iesniegumu ar
lūgumu “rast iespēju sniegt palīdzību vētras radīto
postījumu novēršanai jumta seguma iegādei”.
2019. gada 6. jūlijā Rugāju novada administratīvajā
teritorijā plosījās viesuļvētra, tās rezultātā tika bojāts
mājas jumts. Rugāju novada dome ir saņēmusi
SIA “TOODE” sastādīto tāmi ar nepieciešamo
jumta materiālu aprēķinu, tai skaitā arī materiālu
nogādāšanas izmaksas, un cenu piedāvājumu.
Rugāju novada domes priekšsēdētāja S.Kapteine
ierosina apmaksāt mājas jumta seguma atjaunošanas
izdevumus 2149,49 EUR (divi tūkstoši viens simts
četrdesmit deviņi euro un 49 centi) saskaņā ar
iesniegto tāmi. Rugāju novada dome nolēma
piešķirt finansiālu atbalstu 2149,49 EUR (divi
tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi euro un 49
centi) apmērā L.U. vētrā cietušās mājas jumta
seguma atjaunošanai.
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Paziņojums par ietves Atgādinājums vecākiem - pabalsts
mācību līdzekļu iegādei tiks
un apgaismojuma
izmaksāts dāvanu kartes veidā
izbūvi Rugāju ciemā
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Rugāju
novada
dome
paziņo, ka ir uzsākta gājēju
ietves un apgaismojuma
izbūve Kurmenes ielā,
Rugāju ciemā.
Ietves izbūves un
apgaismojuma darbi ir bijuši
aktuāli vairāku gadu garumā,
taču, nesaņemot Satiksmes
ministrijas finansiālu atbalstu,
kā vienīgais risinājums bija
noslēgt sadarbības līgumu ar
AS „Latvijas Valsts ceļi”.
Pamatojoties uz līgumu,
pašvaldība var izbūvēt gājēju
celiņu un ielas apgaismojumu
valsts autoceļa P47 BalviKapūne posmā no km
16,665 līdz km 19,755
valsts ceļa nodalījuma joslā
(kadastra apzīmējums 3874
012 0529, 3974 012 0530,
3874 012 0393). Izbūves
darbi notiek saskaņā ar
izstrādāto
būvprojektu,
ko
ir
saskaņojušas
atbildīgās institūcijas – AS
„Latvijas Valsts ceļi”, SIA
„Lattelecom”, AS „Sadales
tīkli”, VAS „Latvijas valsts
radio un televīzijas centrs”.

Projekts paredz ceļa
posmā no centra „Rasas
pērles” līdz pagriezienam
uz
Rangučiem
caur
Rugāju
ciemu,
izbūvēt
apgaismojumu. Savukārt ceļa
posmā no viena Vārnienes
upes tilta pie Rugāju novada
vidusskolas līdz otram tiltam
izbūvēt gājēju ietvi.
Pašvaldība būvdarbus veic
tikai valsts ceļa nodalījuma
joslā, tāpēc arī saskaņojumi
ar
privātpersonām
nav
vajadzīgi. Lai varētu izbūvēt
ietvi, apgaismojumu, lietus
ūdens novadīšanas sistēmas,
diemžēl
paredzēta
arī
vairāku koku un apstādījumu
izciršana ceļa nodalījuma
joslā, pretējā gadījumā darbus
nav iespējams realizēt.
Būvdarbus veic SIA
„Krustpils”, darbu vadītājs
Jānis
Šnikers,
tālrunis
25585743.Būvuzraudzību
veic SIA „R4F”, atbildīgais
būvuzraugs Pēteris Čakāns,
tālrunis 29427292, ceļu
būvinženieris
Armīns
Saidāns, tālrunis 26629799.

Informācija: Rugāju novada domes administrācija

Informējam, ka 2019./2020.
mācību gadā būs jauna
kārtība, kā tiks izmaksāts
pabalsts mācību līdzekļu
iegādei 15 EUR apmērā
izglītojamiem, kuri mācās
Rugāju
novada
skolās
un pirmsskolas izglītības
iestādēs, sākot ar piecgadīgo

bērnu grupu.
Šis pabalsts tiks izmaksāts
dāvanu kartes veidā 15
EUR vērtībā. Mācību gada
sākumā
tiks
piedāvāta
iespēja
izvēlēties
vienu
no trīs kancelejas preču
veikaliem (Zvaigzne ABC,
SIA „Litiņa”, SIA „Balvu

Bildes”), kurā saņemt dāvanu
karti. Dāvanu kartes tiks
izsniegtas izglītības iestādēs.
Izglītojamo vecākiem nebūs
jānāk uz Sociālo dienestu
rakstīt iesniegumus. Nav
nepieciešams saglabāt un
uzrādīt čekus.

Aicinām palīdzēt
Šī gada 6. jūlijā, spēcīgas
viesuļvētras
rezultātā
postījumi
ir
nodarīti
saimniecībai “Mežmalas”
Rugāju novada Lazdukalna
pagastā.
Viesuļvētra nopostījusi
saimniecību, cietusi ne tikai
dzīvojamā māja, bet arī visas
saimniecības ēkas, nopostīti

jumti un ēkas līdz pamatiem.
Rugāju novada dome ir
nolēmusi palīdzēt Bleideru
ģimenei un iegādāties jaunu
jumta segumu.
Taču, tā kā šobrīd vēl
nav kokmateriālu no kā veidot
jumta konstrukciju, iespēju
robežās, aicinām palīdzēt
gan ar kokmateriāliem, gan

naudas līdzekļiem.
Bankas konta numurs:
LV16PARX0005471870003,
pārskaitījuma mērķī norādot:
ziedojums.
Tālrunis saziņai: 27867134
(Laila)

Jauno vecāku atbalsta grupas
nodarbība rančo “Ozolmājas”
Sanita Galkina
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Iedzīvotāju zināšanai
pagasta
pārvaldē
vai
09.08.2019. Rugājos.
Informācijai zvanīt
(pēc 05.08.2019.) sociālajai
darbiniecei Anitai Gavarei
(Tālrunis: 26695251).

Rugāju novada
dome aicina
pievērst uzmanību
lauksaimniecības
zemes nomas līgumu
termiņiem
Informācija: Rugāju novada domes administrācija

Tā kā 2019. gadā lielai
daļai zemes nomnieku,
kuri ir iznomājuši zemes
vienības no Rugāju novada
pašvaldības,
izbeidzas
nomas līguma termiņi, tad
aicinām būt vērīgiem un
savlaicīgi pagarināt zemes
nomas līgumu.
Līgumu iespējams

pagarināt,
iesniedzot
iesniegumu Rugāju novada
domē (Kurmenes iela 48,
Rugāji)
vai
griežoties
klātienē pie Nekustamā
īpašuma speciālistes Janas
Krilovas. Kontaktinformācija
neskaidrību
gadījumā:
Tālrunis: 27803039, e-pasts:
zemesspecialists@rugaji.lv .

Foto: Santa Everte

Rugāju novada Sociālais
dienests
informē,
ka
pagarināt trūcīgās vai
maznodrošinātās personas
(ģimenes) statusu var no
05.08.2019.
Lazdukalna

Šī gada 17. jūlijā Jauno
vecāku atbalsta grupas
vecāki kopā ar saviem
mazuļiem,
brāļiem
un
māsām devās uz Rančo
„Ozolmājas”, lai iepazītu,
pabarotu, apčubinātu tur
mītošos dzīvniekus.
Ierodoties rančo, mūs
sagaidīja kaziņas, kas bija
ļoti draudzīgas un gaidīja,
kad viņas tiks barotas un
samīļotas. Tad mūs gaidīja
dažādu krāsu alpakas un lamas,
vairāku šķirņu kazas, aitas
ar un bez ragiem. Redzējām
arī strausus, pāvus un vēl

ļoti daudzu putnu šķirnes.
Paciemojāmies pie trušiem,
kuriem ir pašiem savs rančo ar
ļoti skaistām koka mājiņām.
Šeit bērni uzkavējās visilgāk,
jo truši bija ļoti draudzīgi un
ļāvas paņemt rokās, kā arī
uzspēlēja ar bērniem ķerenes.
Arī mazajām kaziņām ir savs
īpašais aploks ar namiņiem.
Vēl citā aplokā dzīvojās
lielāki un mazāki spalvaini
rukši. Sastapām arī skaistos
zirgus, ponijus, garspalvainos
franču ēzeļus.
Ciemošanās rančo
bija
lieliski
pavadīts

laiks vecākiem kopā ar
bērniem, kad nesteidzīgi,
baudot saulaino laiku, tika
izstaigāts un iepazīts rančo
un tur mītošie dzīvnieki. Tad
atpūtas vietā mielojāmies ar
līdzpaņemtajiem gardumiem
un pārrunājām redzēto. Visi
kā viens atzina, ka patika šī
Jauno vecāku atbalsta grupas
nodarbība. Daudzi vecāki
nemaz nezināja par šādu
skaistu vietu un mājās devās
ar pozitīviem iespaidiem.
Paldies pašvaldībai par
nodrošināšanu ar transportu
un finansiālo atbalstu.
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Rugāju novada biznesa
ideju konkurss 2019.2
APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes
2019. gada 18.jūlija lēmumu Nr.246
NOLIKUMS
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Rugāju novada
domes(turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums Rugāju novadā reģistrēto
mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - uzņēmumu) projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu biznesa ideju projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai (turpmāk – projekti) Rugāju novada biznesa
ideju konkursa ietvaros.
1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Rugāju novada dome.
1.3. Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums EUR 3000 (trīs
tūkstoši euro) apmērā no Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžeta
līdzekļiem.
1.4. Pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts Rugāju
novada uzņēmumiem, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā, un fiziskām
personām, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Rugāju novada
administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā
vai saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā, ja biznesa idejas
pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības
atbalstam.
1.5. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Šī mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un
fizisko personu projektiem, kas paredz:
1.5.1. jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
1.5.2. jaunu darba vietu radīšanu;
1.5.3. uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
1.6. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem
darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, azartspēlēm,
primāro lauksaimniecību.
1.7. Tiesības piedalīties Rugāju novada biznesa ideju konkursā par
Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu ir uzņēmumam, kas atbilst
šādiem kritērijiem:
1.7.1. uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz EUR 15 000.
1.7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Rugāju
novadā un savu faktisko darbību veic Rugāju novada teritorijā.
1.8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmums:
1.8.1. kas tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākts tiesiskās
aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir
uzsākta tiesvedība par komercdarbības bankrotu;
1.8.2. kuram pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto
maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas brīdi dalībai konkursā;
1.8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu
ietekmēšanas līdzekļi.
1.8.4. kuram nav noslēdzies iepriekšējā Projekta uzraudzības periods.
1.9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona – Rugāju
novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt uzņēmumu LR
Uzņēmumu reģistrā vai reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējs, un attīstīt uzņēmējdarbību Rugāju novadā, sava biznesa idejas
pieteikuma ietvaros.
1.10. Viens uzņēmums vai fiziska persona izsludinātā Rugāju novada biznesa
ideju konkursa ietvaros var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu tikai vienam
biznesa idejas projektam.
1.11. Viena uzņēmuma vai fiziskas personas vienam biznesa idejas projektam
maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1000
(viens tūkstotis euro).
1.12. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības
izveidi un attīstību, ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās.
1.13. Par neatbilstošām tiek noteiktas izmaksas, kas radušās pirms līguma
ar Pašvaldību noslēgšanas, konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas,
degvielas izmaksas, atalgojums.
1.13. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās
organizācijas un to
apvienības.
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
2.1 Konkursa pieteikuma iesniegšana:
2.1.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Rugāju novada domē,

Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, pie sekretāres. Iesniedzot
pieteikumu drukātā veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma
elektronisko versiju uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei,
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV 4570, ar tēmas norādi – „Rugāju
novada biznesa ideju konkursam 2019” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga
nedrīkst būt vēlāks par 2019.gada 6.septembri). Nosūtot pieteikumu drukātā
veidā, nepieciešams papildus iesūtīt Konkursa pieteikuma elektronisko versiju
uz e-pasta adresi dome@rugaji.lv
2.1.3. Konkursa pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar
elektronisko parakstu, sūtot uz e–pasta adresi dome@rugaji.lv ar tēmas norādi
pieteikums konkursam „Rugāju novada biznesa ideju konkursam 2019” .
2.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa
norisi var saņemt Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā
( Kurmenes iela 36, Rugāji) vai pašvaldības mājas lapā internetā www.rugaji.lv
2.3. Konkurss norisinās un pieteikumus pieņem no 2019.gada 6.augusta līdz 6.
septembrim plkst.16:00.
3. KONKURSA PIETEIKUMS
3.1. Konkursa pieteikums jāsagatavo, izmantojot pieteikuma veidlapu (nolikuma
1.pielikums), kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai konkursa pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
3.2.1. biznesa idejas īstenotāja jeb projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV);
3.2.2. pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus
un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas
nepieciešamību.
3.3. Konkursa pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datorrakstā, ieteicamais
burtu lielums - 12.
3.4. Konkursa pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu
valodā.
3.5. Konkursa pieteikums (konkursa pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir
jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā.
3.6. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās
informācijas patiesumu.

5

“Kurmenīte”, 2019. gada JŪLIJS

www.rugaji.lv

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

5. PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

4.1. Pārbauda pretendenta atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā
skaitā pretendenta gada apgrozījumu un reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistrā
(juridiskām personām) vai Valsts ieņēmumu dienestā (fiziskām personām),
iegūstot augstāk minēto informāciju no publiski pieejamiem reģistriem.
4.2. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu pieņem vērtēšanas komisija vismaz 3 locekļu - nozares ekspertu
sastāvā.
4.3. Komisijas locekļi paraksta konfidencialitātes vienošanos, apliecinot
pretendentu iesniegtās informācijas neizpaušanu trešajām personām.

5.1. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem pieteikumiem, ne vēlāk
kā līdz 14.jūnijam, nosaka laiku, kad pretendenti klātienē sniegs savas biznesa
idejas prezentāciju un atbildēs uz konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem.
Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram pieteikuma iesniedzējam tiek
paziņots individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pretendentam sava
biznesa ideja jāprezentē maksimums 7 (septiņās) minūtēs brīvi izvēlētā formā.
5.2. Biznesa idejas izvērtēšanai kopumā ir noteikti 13 kritēriji, kas uzskaitīti
zemāk. Katram kritērijam ir noteikts maksimāli iegūstamo punktu skaits.
Maksimālā punktu summa – 140 punkti.

5.2.1.Vērtēšanas kritēriji
N.p.k.
Būtiskākie kritēriji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pārējie kritēriji
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kritērijs

Maksimāli piešķiramo
punktu skaits

Pieteikuma veidlapas
attiecīgās daļas numurs

Produkta vai pakalpojuma apraksts
Noieta tirgus analīze
Konkurences priekšrocības
Pārdošanas veicināšanas jeb mārketinga plāns
Ieņēmumu loģika un pamatotība
Atbalsta summas un pašieguldījuma izlietojums
Kopā maksimāli piešķiramo punktu skaits būtiskākajos
kritērijos
Minimālais nepieciešamo punktu skaits būtiskākajos kritērijos

15
10
15
10
15
15
80

3,4
6
3,6
7
4
5,9

Biznesa plāna kopsavilkums
Biznesa ideja, tās unikalitāte un novatorisms, īstenotāja iepriekšējā
pieredze un zināšanas paredzētajā biznesa darbības jomā
Produkta vai pakalpojuma patērētāja jeb klienta vajadzību analīze
Konkurentu analīze
Risku un iespēju (SVID) analīze
Plānotie finanšu aprēķini
Biznesa idejas apraksta noformējums
Kopā pārējos kritērijos
Punktu skaits kopā abās kritēriju grupās

5
10

1
3,2

10
10
10
10
5
60
140

6
3,6,7
8
14
viss pieteikums

5.2.2. Visi biznesa ideju vērtēšanas kritēriji ir sadalīti divās grupās – būtiskākie
kritēriji un pārējie kritēriji. Vispirms biznesa ideja tiks izvērtēta pēc būtiskākajiem
kritērijiem. Būtiskākajiem kritērijiem ir noteikts minimāli nepieciešamais punktu
skaits kopumā 32, kas ir jāiegūst biznesa idejas novērtējumā. Ja būtiskākajos
kritērijos šis minimālais kopējais punktu skaits netiks iegūts, biznesa ideja tiks
noraidīta.
5.2.3. Pēc punktu piešķiršanas katrai biznesa idejai būtiskākajos un pārējos
kritērijos, punkti tiks saskaitīti kopā un attiecīgi visi atbalsta pretendenti tiks
sarindoti dilstošā secībā, atbilstoši to kopējam saņemtajam punktu skaitam visos
kritērijos (sākot no augstākā punktu skaita līdz zemākajam punktu skaitam ).
5.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 3
komisijas locekļi.
5.4. Konkursa pieteikumu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.2.
minētajiem kritērijiem. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.
5.6. Vērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji vai to
noraidīt, vai piešķirt papildus finansējumu, nepārsniedzot 1.3.punktā minēto
summu.
5.7. Komisijas lēmums atbalsta pretendentiem tiek paziņots ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.8. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums katram konkursa pretendentam
tiek paziņots mutiski, sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto tālruni un
rakstiski, nosūtot lēmumu uz konkursa pieteikumā norādīto elektroniskā pasta
adresi.
6. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA
6.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītās biznesa idejas īstenotāju par projekta
īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par
līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
zaudē spēku. Ja noteiktajā laikā Uzņēmums atsakās slēgt līgumu vai ir citādi
apstākļi, kuru dēļ ar Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, pašvaldība var
lemt par pašvaldības līdzfinansējuma pārdali lieko finansējumu proporcionāli
sadalot visiem pārējiem Vērtēšanas komisijas atbalstītajiem pretendentiem
proporcionāli to saņemtajam punktu skaitam vai izsludinot jaunu konkursu.
6.2. pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa notiek divās daļās:
6.2.1. pirmā daļa 50% (piecdesmit procentu) apmērā no līdzfinansējuma

32

saņēmējam paredzētās summas tiek izmaksāta pēc līguma ar Pašvaldību
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;
6.2.2. otrā daļa atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes,
gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša rēķina
saņemšanas no līdzfinansējuma saņēmēja.
6.3. Precīzas līdzfinansējuma otrās daļas apmērs (līdz 50% (piecdesmit procentu)
noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem
izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
6.4. Biznesa ideja jāīsteno līdz 2019.gada 15.decembrim.
6.5. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa un līdzekļu izlietojuma iesniedz Rugāju novada
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā pārskatu par projekta īstenošanas
gaitu un piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (nolikuma
2.pielikums.)
6.6. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši konkursa pieteikumā
paredzētajam mērķim, Uzņēmums to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu
laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
6.7. Projekta uzraudzības periods uzņēmumam tiek noteikts 2 gadi.
6.8. Ja projekta uzraudzības periodā saimnieciskā darbība nav uzsākta, nav
izpildīti projekta nosacījumu, vai saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad
Rugāju novada dome lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai iegādāto
materiālo vērtību nodošanu Pašvaldībai.
6.9. Pašvaldībai (t.sk. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
centram) ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā)
pirms Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas un
uzraudzības laikā.
6.10. Pašvaldībai un Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
centram ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfinansējuma
saņēmēja.
6.11. Ja uzņēmums izpilda projekta īstenošanas nosacījumus, Pašvaldība
Projekta uzraudzības periodā var lemt par papildus finansējuma piešķiršanu
uzņēmējam līdz EUR 500,- mārketinga izdevumiem, ja uzņēmums iesniedz
plānoto mārketinga pasākumu aprakstu un tāmi.
6.12. Papildus finansējums tiek piešķirts pēc atskaites (2.pielikums) un pēc
izdevumus apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.
6.13. Lēmumu par 6.11. punktā noteikto finansējumu pieņem Pašvaldība (t.sk.
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs).
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Norisinājusies piedzīvojumu telšu nometne
Informācija: Mārīte Orniņa

Lasertag Latgale ir izcila startēģijas spēle, kas nodarbina gan prātu, gan
ķermeni, turklāt ne vienmēr ātrums ir izšķirošais!

Lielformāta domino - spēle starp komandām.

Komandas selfijs, izpildot vienu no āķīgajiem uzdevumiem meža trasē.

Šī komanda uzvarēja ļoti spraigā cīņā, izaicinājums bija liels, jo
komandas biedri tika izlozēti īsi pirms spēles.

Siltas plānās pankūkas brokastīs iepriecināja ikvienu dalībnieku. Paldies
IK”Rūķu nams” par garšigo ēdienu un izbraukuma piegādi.

Komandas darbs bija svarīga ikvienas aktivitātes sastāvdaļa un arī
priekšnoteikums uzvarai!

Foto: Mārīte Orniņa
Foto: Mārīte Orniņa

Foto: Mārīte Orniņa

Foto: Mārīte Orniņa

Foto: Mārīte Orniņa

brīnišķīgas trīs dienas un divas naktis Silenieku skolas sakoptajā un
labiekārtotajā apkārtnē. Ir grūti iedomāties citu tik labu vietu bērnu vasaras
nometnei. Neaizmirstams piedzīvojums bija saimnieku sagatavotā piedzīvojumu
nakts trasīte ar daudzajiem atjautības un veiklības uzdevumiem, kuri bija javeic
komandām.
Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības
programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”.

Foto: Mārīte Orniņa

Biedrība “Silenieku skola” šogad pie sevis uzņēma 30 bērnu vasaras
nometnes dalībniekus - piedzīvojumu telšu nometnē. Pateicoties biedrības
“ Mēs pasaulē” piesaistītajam finansējumam, bērniem par dalību nometnē
nebija jāmaksā.
Vēlos teikt milzīgu paldies visiem nometnes organizēšanā iesaistītajiem,
bet jo īpaši liela pateicība ir jāsaka Līgai Morozai Ušackai, Artim Ušackim,
Aijai Morozai, bērniem Hugo un Leo, kā arī palīgu komandai! Mēs pavadījām
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Norisinājušies Rugāju
novada svētki

Dienas pirmajā pusē, Rugāju parkā pulcējoties bērniem kopā ar
krustvecākiem un ciemiņiem, tika atzīmēti Rugāju novada Bērnības
svētki.

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: no personīgā arhīva

Arī Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrā norisinājās dažādas un
radošas aktivitātes ikvienam interesentam.

Foto: Agrita Luža

Uz novada vidusskolas skaistajiem svētkiem, visas dienas garumā,
pulcējās tās bijušie absolventi, skolotāji un ciemiņi, kuriem tika
piedāvātas dažādas aktivitātes.

Rugāju novada muzejā bija skatāma izstāde par novada teritorijā
bijušajām skolām.

Rugāju novada vidusskolas jubilejas koncertprogrammā “115 gadi 115
minūtēs” bija iespēja baudīt gan dziesmas, gan dejas.

Rugāju novada svētku apmeklētājus priecēja koncerts, kurā uzstājās Aija
Andrejeva un pavadošā grupa.

Skolas jubilejas svinīgā koncerta ietvaros tika pasniegti Rugāju novada
pašvaldības Atzinības raksti bijušajiem un esošajiem skolas pedagogiem.

Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Svētku ietvaros norisinājās tirdziņš, kurā varēja iegādāties gan
amatnieku, gan mājražotāju preces.
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Pasniegti Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par profesionālu un
nesavtīgu ieguldījumu Rugāju novada vidusskolas vadīšanā, izglītības
procesa dažādošanā un attīstībā Rugāju novadā, nodrošinot augstus
izglītības kvalitātes sasniegumus saņēma direktore IVETA ARELKEVIČA.
Rugāju novada vidusskolas direktorei tika pasniegts arī Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts.
Vidusskolas direktorei ir 18 gadu pedagoģiskā darba pieredze, tostarp izglītības
vadības darbā 10 gadu pieredze vidusskolas direktora vietnieces amatā un
piecu gadu – direktores amatā. Ivetai Arelkevičai ir liela atbildības izjūta par
savu darbu, kā arī par visiem uzdevumiem, kurus izvirza skolas kolektīvam.
Direktore seko jaunākajām izglītības attīstības tendencēm valstī un pasaulē, spēj
aizraut kolēģus jaunu ideju īstenošanai skolā. Ivetu Arelkeviču raksturo lielas
darba spējas, plašs, plānveidīgs un saimniecisks skolas attīstības redzējums.
Direktore arī ierosina uzlabojumus gan pašvaldības darbā izglītības jomā, gan
citos darba virzienos.
Samērā noturīgajam izglītojamo skaitam Rugāju novada vidusskolā par
pamatu nemainīgi ir skolas mācību procesa, sabiedrisko aktivitāšu un skolas
vides augstā kvalitāte. Vidusskolas 12. klases skolēnu centralizēto eksāmenu
latviešu valodā, angļu valodā, dabas zinību mācību priekšmetos rezultāti
pārsvarā ir virs vidējā līmeņa valstī. Draudzīgā aicinājuma fonds 2015. gada
novembrī apbalvoja skolas vadību par teicamu mācību darba organizāciju,
dabas zinību un latviešu valodas skolotājus par izciliem sasniegumiem atbilstīgo
mācību priekšmetu mācīšanā. Latvijas skolu reitingā 2018 mazo skolu grupā –
78. vieta (balles kopā – 5.71), 2017. gadā angļu valodā lauku vidusskolu grupā
– 18. vieta (6.736 balles), 2016. gadā dabas zinībās lauku vidusskolu grupā –
9. vieta (5.303 balles). Vairākus gadus vidusskolas skolēni ir Latvijas skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti. Skolas direktore un pēc
viņas ierosinājuma arī skolas pedagogi ir izstrādājuši pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmas, to apgūšanā iesaistot Ziemeļlatgales un
citu novadu pedagogus, kā arī profesionālās kompetences pilnveides programmu
datorzinībās Rugāju novada iedzīvotājiem. Kvalitatīvi un tradicionāli tiek
uzturēti interešu izglītības virzieni, piemēram, 252. Rugāju Mazpulks 2016.
gadā svinēja 25. atjaunošanas gadadienu un 10 mazpulcēni Latvijas Mazpulku
goda nominācijas konkursā “Augsim!” ieguvuši augstāko apbalvojumu Sudraba
karotīti. Skolas tautas deju kolektīvi ir piedalījušies septiņos Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos un Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju
svētkos (divi - trīs kolektīvi katros svētkos). Pēc direktores ierosinājuma vai
atbalsta pašvaldības ierosinājumiem Rugāju novada vidusskola direktores
vadībā/uzraudzībā, lai uzlabotu skolotāju pedagoģiskā darba komptences
un savā turpmākajā darbā izmantotu iegūto darba pieredzi, sekmīgi piedalās
vairākos izglītības projektos. No 2009. gada ir Rugāju novada domes deputāte.
Ir Balvu, Baltinavas un Rugāju starpnovadu nomināciju Gada skolotājs 2011 un
Gada skolotājs 2014 laureāte.

Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: Jānis Rakstiņš

Rugāju novada dome izskatīja iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvot astoņas
personas ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstiem. Rugāju novada
domes 2019. gada 20. jūnija sēdē tika nolemts apbalvot Ivetu Arelkeviču, Sofiju

Sudarovu, Ritu Pipuri, Ināru Ločmeli, Natāliju Garo, Eviju Konivali, Veltu
Kadakovsku un Venerandu Ceiruli ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības
rakstiem. Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei tika uzdots
pasniegt apbalvojumus 2019. gada 13. jūlijā Rugāju novada vidusskolas jubilejas
svētku pasākumā “115 gadi 115 minūtēs” Rugāju novada svētku 2019 ietvaros.

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma
SOFIJA SUDAROVA.

Sofija Sudarova lielu daļu sava darba mūža veltījusi darbam Rugāju novada
vidusskolā. S. Sudarova ir bijusi ilggadēja Rugāju novada vidusskolas skolotāja
un direktora vietniece mācību darbā. Skolotāju raksturo atbildības sajūta,
precizitāte, prasīgums un humora izjūta. Sofijas Sudarovas vadītās bioloģijas
stundas iedvesmojušas daudzus viņas skolēnus saistīt turpmākās studijas tieši ar
šo mācību priekšmetu. Bijušie kolēģi atzīst skolotājas prasīgumu gan pret citiem,
gan sevi un uzsver, ka viņa sniegusi noderīgus padomus darba gaitu uzsākšanai.
Direktora vietniece (agrāk – mācību pārzine) Sofija Sudarova ir tā, kas devusi
nozīmīgu ieguldījumu augsta izglītības kvalitātes līmeņa saglabāšanai Rugājos.

Foto: Jānis Rakstiņš

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu, inovatīvu
un kvalitatīvu pedagoģisko darbību, pirmsskolas izglītības metodiskā
darba vadīšanu saņēma RITA PIPURE.
Ritai Pipurei ir liela pieredze izglītības jomā – no 2002. gada Rugāju novada
vidusskolā ir sākumsskolas skolotāja, vēlāk pirmsskolas izglītības pedagoģe
bērnu no piecu gadu vecuma grupā, no 2016. gada – pirmsskolas izglītības
metodiķe. Ir profesionālā un arī akadēmiskā maģistre – Daugavpils Universitātē
2005. gadā iegūts Izglītības zinātņu maģistra grāds. Pedagoģe izstrādāja sākotnējo
pirmsskolas izglītības programmu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai
Rugāju novada vidusskolā. 2018. gadā ieguva pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes otro pakāpi. Pirmsskolas izglītības metodiķe plāno un nodrošina
kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanu bērnu grupās, kā arī izstrādā metodiskā darba,
pedagoģisko pasākumu plānus un atbild par to izpildi.

www.rugaji.lv

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma
INĀRA LOČMELE.

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma EVIJA
KONIVALE.
Evija Konivale 27 pedagoģiskā darba gadus veltījusi darbam Rugāju novada
vidusskolā. Kā apliecinājums skolotājas profesionalitātei ir iegūtā ceturtā
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. E. Konivale bijusi direktora
vietniece mācību darbā, ārpusklases darbā, vadījusi Klašu audzinātāju metodisko
komisiju, vada Valodu un mākslu metodisko komisiju, skolas avīzi, ir ļoti laba
klases audzinātāja un skolas bibliotekāre. Skolotāju raksturo radošums, viņa
prot saskatīt un radīt skaisto, ko transformē jaunajā paaudzē, apkārtējā vidē.
Pedagoģe iegulda lielu darbu skolēnu talantu izkopšanā, viņas skolēni apliecina
savu radošumu dažādos konkursos un gūst sasniegumus mācību priekšmetu
olimpiādēs valstī.

Foto: Jānis Rakstiņš

Foto: Jānis Rakstiņš

Ināra Ločmele, kuras kopējais darba stāžs pedagoģijā ir 33 gadi, 31 no tiem
veltījusi darbam Rugāju novada vidusskolā. Kā apliecinājums skolotājas
profesionalitātei ir iegūtā trešā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
pakāpe. Pedagoģi raksturo augstas darba spējas, radošums, interese un spēja
iesaistīt skolēnus dažādos projektos, gan strādājot par matemātikas, gan angļu
valodas skolotāju. I. Ločmele regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju
ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Skolotāja seko līdzi tam, lai skolēni angļu
valodas apguvei iespējami izmantotu jaunāko pieejamo literatūru. Skolēni un
viņu vecāki novērtē skolotājas prasīgumu un sniegtās zināšanas, kuras augstā
līmenī bieži atspoguļojas valsts pārbaudījumos, konkursos, nākotnes profesijas
un studiju izvēlē, sadzīvē.

Foto: Jānis Rakstiņš
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Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma
VELTA KADAKOVSKA.
Velta Kadakovska visus 33 savus pedagoģiskā darba gadus veltījusi darbam
Rugāju novada vidusskolā. Pedagoģi raksturo profesionalitāte, lietišķums,
nosvērtība. Skolotāja daudzām paaudzēm pratusi ieaudzināt centību, kārtību un
prasmi ikkatru uzdevumu veikt atbildīgi.

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU PAR ilgstošu,
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma
NATĀLIJA GARĀ.
Natālija Garā visus 35 savus pedagoģiskā darba gadus veltījusi darbam Rugāju
novada vidusskolā. Kā apliecinājums skolotājas profesionalitātei ir iegūtā
ceturtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. N. Garā vada Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu apvienības krievu valodas skolotāju metodisko
apvienību, bijusi direktora vietniece ārpusklases darbā, vadījusi skolēnu
pašpārvaldi, teātra pulciņu. Natālija Garā ir Latgales patriote, viņu raksturo
augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja uzņemties iniciatīvu.

Foto: Agrita Luža

Rugāju novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU par ilgstošu, priekšzīmīgu un
panākumiem bagātu pedagoģisko darbību saņēma VENERANDA CEIRULE.
Veneranda Ceirule visu savu darba mūžu ir veltījusi pirmsskolas izglītības darbam Rugājos.
Ilgus gadus ir strādājusi par Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” vadītāju.
Darbu vienmēr veikusi ar lielu atbildības sajūtu, tam veltot arī savu brīvo laiku. Vienmēr pratusi
atrast kontaktu ar audzēkņiem, ieinteresēt bērnus veicamajos darbos, ieaudzināt audzēkņos
patriotismu, darba prieku, pētnieciskā darba prasmes. Prasīga pret sevi un kolēģiem, tajā pašā
laikā vienmēr gatava aizstāvēt un pastāvēt par savu darba kolektīvu. Daudzi jaunie pirmsskolas
izglītības pedagogi Venerandas Ceirules sniegtās dzīves mācības novērtējuši kā noderīgākās par
augstskolā gūtajām zināšanām.

10

“Kurmenīte”, 2019. gada JŪLIJS

www.rugaji.lv

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” rezultāti
Ieva Sīle
Projekta koordinatore Rugāju novadā

Šī gada 24. aprīlī Rugāju novada dome
aicināja Jaunatnes organizācijas, Biedrības
vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni,
Jauniešu iniciatīu grupas sadarbībā ar reģistrētu
jaunatnes organizāciju vai biedrību un
nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus,
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”*
ietvaros.
Projekts vērsts uz priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaisti
jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus
formālās izglītības, viņu mācību motivācijas

palielināšanu un aktīvas līdzdalības veicināšanu
ikdienas dzīvē.
Konkursa rezultātā projektu pieteikumus
iesniedza divas biedrības. Izvērtējot pieteikumus,
atbalstu ir saņēmušas abas biedrības: biedrība
“Latvijas Mazpulki” ar projektu “Radoši
Rugāji!” (projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada
1. septembra līdz 2020. gada 31. maijam) un biedrība
“Mēs pasaulē” ar projektu “Abrakadabra –
mācību motivācijas projekts skolēniem” (projekta
īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. septembra līdz
2020. gada 31. augustam). Kā rezultātā pašvaldība
noslēgs līgumus ar šīm biedrībām par projektu

īstenošanu. Vairāk informācijas par projektu: http://
www.pumpurs.lv/ un http://www.pumpurs.lv/lv/
jaunatnes-iniciativu-projekti.
*Eiropas Sociālā
fonda
projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks
īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta
mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no
5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu
īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.

Rugāju novada seniori iepazīst
Alūksni
Rugāju novada seniori agrā 9. jūlija
rītā sāka ceļojumu uz Alūksnes
novadu. Ierodoties Alūksnē, gida
pavadībā, sākām iepazīšanos ar
Alūksnes pilsētu.
Sākumā notika tikšanās ar
Alūksnes novada Pensionāru biedrības
pārstāvjiem, kā arī apmeklējām Glika
Bībeles muzeju. Šeit mācītājs Ernsts
Gliks, 1689. gadā pabeidza pirmo pilno
Bībeles tulkojumu latviešu valodā.
Muzejā skatāmas Bībeles 38 valodās.
Turpat netālu, pie Mācītājmuižas,
atrodas Glika ozoli – tos mācītājs
iestādījis pabeidzot Vecās un Jaunās
derības tulkojumu.
Apmeklējām vienu no cēlākajiem
agrīnā
klasicisma
pieminekļiem
Latvijā – Alūksnes Evaņģēliski
luterisko baznīcu. Tā celta no 1781.
līdz 1788. gadam. Baznīcā ir ozolkoka
kāpnes, kādu nav nevienā citā Latvijas
baznīcā, tajā ir saglabājušies un
atrodas baznīcas dārgumi – ērģeles un

Foto: no personīgā arhīva

Bībeles pirmais izdevums, kurš izdots
1694. gadā.
Senioriem bija iespēja pabūt arī
Alūksnes bānīša muzejā. Šaursliežu
dzelzceļa līnija Gulbene – Alūksne
ir vienīgā Baltijā, kas nodrošina
pasažieru pārvadājumus.
Pabijām arī romantiskajā Pilssalā,
kuras vēsture saistās ar 1342. gadu,
Livonijas ordeņa pili un vēl četrām
salām. Zinoša gida pavadībā un ar
skaistu skatu uz panorāmu, patīkams
bija arī izbrauciens ar plostu “Kaija”
pa vienu no tīrākajiem ezeriem Latvijā
– Alūksnes ezeru. Pat nelielais lietutiņš
nespēja sabojāt labo garastāvokli.
Izzinoši bija arī pie malēniešu
māla podu meistara Uģa Puzuļa, kur
bija iespēja iepazīt keramiķa darbu,
iegādāties darinājumus, iemēģināt
roku
veidošanā.
Neaizmirstama
palika garšīgā pusdienu soļanka un
sākās ceļš uz māju pusi. Atpakaļceļā
stādaudzētavā „Ievugravas”, kurā

varēja pamielot acis
par skaisto dārzu. Līdzi
uz mājām tika iegādāti
skaisti puķu stādi.
Dienas “odziņa” bija
Litenes pudeļu dārzs. Ko
gan tikai cilvēks nevar
izdomāt un realizēt dzīvē
no tukšām pudelēm.
Saimnieces Annas vadībā
var apskatīt apmēram
23
veidojumus
un
ieklausīties interesantajā
stāstījumā.
Darbs
ir
veiks 13 gadu garumā
un lielākais objekts ir
buru laiva, kura veidota
no
150
šampanieša
pudelēm. Pēc šī brīvdabas
apmeklējuma, noslēgumā
pabijām arī Balvu novada
muzejā.
Rugāju novada seniori – ceļotāji
pateicas Rugāju novada domei,

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Informācija: Ēvalds Stērnieks

šoferim
Jānim,
organizatorēm
Ludmilai un Nellijai par jauku un
jautru dienu ekskursijā.
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Uzdāvināt svētkos
“mājas” – vai tas
ir iespējams?
Rasma Piliņa
Gulbenes Ārpusģimenes aprūpes atbalsta
centra “AIRI vecākiem” centra vadītāja

Ir pilsētu, novadu svētku un kapusvētku laiks.
Svētkos mēs gaidām ciemos tuvos cilvēkus un
atceramies arī savus mīļos, kuru nav vairs uz
zemes. Mēs svinam pilsētas svētkus, tādēļ, ka šeit
ir mūsu mājas un mūsu pilsēta, tādēļ, ka tuvības
sajūta ar savējiem ir svarīgākais, kas mums ir
dots. Ja savējie nav blakus, tad mūsu sirdī un
domās viņi ir, mūsos ir arī tas, ko viņi devuši
– mīlestība, padoms, atmiņas par kopīgajiem
mirkļiem. Mūsu mājās ir lietas, skaņas un
pat smaržas, kuras atgādina par nozīmīgiem
notikumiem un cilvēkiem.
Svētki ir arī pārdomu laiks, un tad nu kaut kur
prātā iezogas domas par bērniem, kuriem nav savu
māju. Šķiet - katrs pieaugušais un pat jaunieši kaut
reizi dzīvē ir uzdevuši sev jautājumu – vai es varētu
pieņemt svešu bērnu, vai es būtu gatavs dāvāt viņam
savu mīlestību? Jaunieši šai idejai varbūt pieietu ar
entuziasmu, pieaugušie drīzāk ar realitātes piegaršu
un pat kritiku pašiem pret sevi.
Sabiedrībā esam dzirdējuši daudz patiesu stāstu
par to, kā iepriekšējās paaudzēs un pat vēl šobrīd
kaimiņi pabaro un pat pieņem pie sevis bērnus,
kā kopā ar saviem bērniem tiek audzināts un
skolots kāds bērna klases biedrs vai draugs. Nereti
draugus uz mājām atved bērni un jaunieši, kuri ir
līdzjūtīgi, atvērti un ar drosmi darīt. Viņus tādus ir
izaudzinājuši vecāki. Ģimenes, kuras minēju, nekad
nav nosauktas par audžuğimenēm, visticamāk nav
saņēmušas arī atbalstu, bet ir uzdāvinājušas svešiem
bērniem “mājas”, un ne tikai mājas, bet arī tuvības
sajūtu.
Sabiedrība pamazām mainās, atbalsta kļūst vairāk,
un šobrīd arī pie mums jau gandrīz gadu Gulbenē
darbojas Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas
atbalsta centrs ģimenēm “AIRI vecākiem”. Tie,
kuri ir atvēruši savas mājas durvis audžubērniem
vai adoptējuši kādu bērnu, vairs nav tik ļoti vieni.
Šie vecāki var saņemt individuālu psihologa, sociālā
darbinieka vai centra vadītājas atbalstu. Lai būtu
tuvāk ģimenēm, kurām nepieciešams padoms, mūsu

centra atbalsta grupas vecākiem darbojas ne tikai
Gulbenē, bet arī Rankā, Cesvainē, Balvos, Tilžā,
Viļakā, Madonā un Zosēnos. Šajās atbalsta grupās,
sanākot kopā, vecāki bagātina viens otru ar pieredzi,
meklē un saņem atbildes uz jautājumiem un risina
grūtības – viņi ir kā atbalsta komanda viens otram.
Mūsdienās audžuvecāki nav vieni, jo viņu atbildība
ir dalīta ar bāriņtiesu, rokas stiepiena attālumā ir
arī sociālais dienests. Visa šī sadarbība pat pirms
gadiem divdesmit vēl nemaz nebija izsapņojama.
Piemēram, toreiz, kad uz konsultāciju atnāca
izsalcis bērns, iespējams, ka pašam speciālistam
bija jādodas uz veikalu un jāpērk maize. Sociālā
dienesta toreiz vēl nebija, bet cilvēki ar misijas
izjūtu bija. Pēdējos gados, dzirdot audžuģimeņu un
“sistēmas bērnu” pieredzes stāstus, arī sabiedriskā
doma pamazām aug. Un ir tik būtiski, ka brīdī, kad
nolemj atvērt savas mājas durvis kādam bērnam,
var saņemt atbalstu arī no draugiem, kaimiņiem
un radiniekiem. Gados jauna, bet nu jau pieredzes
bagāta trīs bērnu (no kuriem viens ir adoptēts, otrs
audžubērns) mamma un žurnāliste Elīna Bataraga
savā blogā manasdebesis.lv par atbalstu raksta
tā: “Ļoti daudz tiek runāts par to, ka apkārtējie
negatīvi uztver „sistēmas bērnus” un audžuģimenes.
Sabiedrībā kultivētie nostāsti „man vienai paziņai
bērni iznīcināja māju” un „manai paziņai ir zināma
audžuģimene, kura tikai pelna naudu uz bērnu
rēķina” ir pamatīgi iedragājusi bērnu iespējas iegūt
ģimeni un mājas. Šie „viena tante teica” nostāsti,
kuriem, protams, kaut kur ir sakne, sāk izplēnēt.
Kad nupat izlēmām iegūt audžuģimenes statusu
apkārtējo attieksme nebija no tām atbalstošākajām.
Tomēr laiks iet un acis nemāna. Tas, ko cilvēki redz
ir daudz vērtīgāk par „viena tante teica”. Tam ir
lielāks svars”.
Vecāki, kuri šobrīd sanāk kopā mūsu ģimeņu
atbalsta centra “AIRI vecākiem” grupās dažādās
pilsētas un pagastos, ir brīnišķīgi cilvēki un atvērti
pieņemt savā pulkā arī tos, kuri vēl ir tikai domā
par to, ka varbūt varētu kļūt par audžuvecākiem vai
kuriem ir jautājumi, kaut vai par to, kā audžuvecāki to
spēj - atvērt savas mājas durvis, iespējams, nesaņemt
atpakaļ skaļus pateicības vārdus, iespējams, negulēt
naktis, pārdzīvot un atkal ticēt un turpināt.
Atbalsta grupās mēs dalāmies viens ar otru,
esam atklāti. Tie, kuri paši ir piedzīvojuši
pamestības sajūtu, vislabāk saprot, cik ļoti bērnam
ir nepieciešamas mājas un sava uzticamības persona
- pieaugušais. Tie, kuri bērnībā no saviem vecākiem
mācījušies ka “mājas” var uzdāvināt kādam, kam
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tās ļoti nepieciešamas, var dalīties ar pārliecību. Tie,
kuriem ir liela pieredze audžuģimenes darbā, sniedz
citiem iedrošinājumu.
Ja kāds, šo visu lasot, noķer savā prātā urdošu
domu “varbūt es arī varētu”, iespējams arī svētku
laikā var apstāties un padomāt.
Varētu šķist, ka cilvēkus no iespējas uzdāvināt
”mājas” kādam cilvēkbērnam visvairāk attur bailes
no protestējošas bērna uzvedības, traumatiskas
pieredzes
sekām,
ielaistām
saslimšanām,
sabiedrības jautājumiem, ikdienas rūpēm. Jā, arī
tas, tomēr sarunās ar potenciālajiem un esošajiem
audžuvecākiem atklājas, ka vislielākās šaubas ir
par to, vai es būšu pietiekoši labs vecāks? Uz šo
jautājumu nevar atbildēt vienā teikumā, tomēr šis
jautājums pats par sevi jau ir viena no laba vecāka
pazīmēm. Tikai labi vecāki, kam rūp bērns, uzdod
sev šādu jautājumu. Tas vienādi attiecas kā uz
bioloģiskajiem vecākiem, tā arī uz audžuvecākiem.
Jautājumu, protams, vēl ir daudz – kā veidot
attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem? Kurš vecāks
tad ir “īstais”? Ko bērnam stāstīt un ko nestāstīt?
Kā pārdzīvot šķiršanos, ja bērns ģimenē ir tikai uz
laiku?
Ja galvā ir daudz jautājumu, tad ir vērts nākt un
par to runāt. Uz pilsētas svētkiem uzdāvināt kādam
“mājas” ir iespējams domās. Domās viss sākas, tas
jau ir lēmums. Lai lēmums piepildītos, ir jānoiet ceļš
– pirmais solis ir uzrakstīt iesniegumu bāriņtiesā,
tad nākamais solis - rudenī piedaloties Latvijas
SOS bērnu ciematu asociācijas atbalsta centra
“AIRI vecākiem” apmācībās Gulbenē, un tad jau
ap Ziemassvētkiem var būt klāt patiess un cilvēka
dzīvē būtiskas dāvanas laiks.
Iespējams, tas ir uz laiku, iespējams uz dažiem
gadiem, varbūt uz visu mūžu, bet katrs laiks, kurā
bērnam ir bijis savs pieaugušais un savējās mājas,
palīdz izaugt par veselāku un laimīgāku cilvēku.
Ja izlasot šo rakstu, jums ir radušies jautājumi,
kā dāvāt māju sajūtu kādam bērnam vai ir vēlme
dalīties ar pārdomām, idejām, jautājumiem,
mēs gaidīsim jūs ģimeņu atbalsta centrā “AIRI
vecākiem”, Rīgas ielā 47, Gulbenē, 2019. gada 7.
augustā, plkst. 17.00.
Aicinām sanākt kopā tos, kuri nespēj palikt
vienaldzīgi – pieaugušos un jauniešus, kuri ir par
mājām un ģimeni katram bērnam. Mājas nozīmē
ne tikai kādu celtni vai telpu, tas nozīmē ģimeni.
Šobrīd dāvājam laiku pārdomām un gaidām uz
sarunu 7. augustā un arī citās darba dienās!

26.07. - 28.07.2019. Rugāju novada
amatierteātris “Zibšņi”, ar novada
atbalstu, devās pārstāvēt Rugāju
novada vārdu XIV Latvijas
amatierteātru salidojumu Alūksnē.
Divas neaprakstāmi fantastiskas
dienas, kurās amatierteātris “Zibšņi”
spoguļojās, gāja gājienā, iepazinās
ar citiem kolektīviem, brauca bānītī,
dziedāja, skatījās izrādes un baudīja
Alūksnes fantastisko viesmīlību. Tā
bija vienreizēja pieredze, lai gūtu
daudz jaunas idejas. Pasākuma laikā
tika izdomāta tēma amatierteātru

salidojumam, kas katru gadu oktobrī
notiek Lazdukalna saietu namā.
Braucot uz pasākumu amatierteātris
“Zibšņi”
darbīgajiem
XIV
Latvijas amatierteātru salidojuma
organizētājiem vēlējās aizvest ko
neaizmirstamus un īpašu no Rugāju
novada, tāpēc šim pasākuma par godu
tika izveidotas īpašās Rugāju novada,
Zibšņu un XIV Latvijas amatierteātru
salidojuma konfektes. Paldies Rugāju
novada domei par iespēju piedalīties
XIV
Latvijas
amatierteātru
salidojumā!

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada
amatierteātris “Zibšņi”
piedalījās XIV Latvijas
amatierteātru salidojumu
Alūksnē
Informācija: Arnita Rakstiņa
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Rugājos atklāta jaunā
katoļu baznīca

Informācijai!

Kā katru gadu, arī šogad
Rugāju novada pašvaldība
Informācija: Latvijas sabiedriskie mediji
nodrošinās transportu uz
Šī gada 14. jūlijā Rugājos atklāta arī tie, kuriem ar Rugāju draudzi ir Vissvētākās Jaunavas Marijas
jaunā katoļu baznīca. Uz šo īpašas saites. Konsekrācija nozīmē debesīs uzņemšanas svētkiem
pasākumi bija ieradušies ļoti daudz veltīšana Dievam. Un tā sākas ar to,
Aglonā 14. augustā.
cilvēku no tuvākajiem novadiem,
jo Latgalē ne tik bieži tiek būvētas
jaunas baznīcas.
Lai arī draudze pēdējos gados
samazinājusies, vietējie ir pārliecināti,
ka baznīca tukša nepaliks. Vecās
baznīcas pamatā ir bijusī mācītājmāja,
kuru pārbūvēja, sākoties Otrajam
pasaules karam. Koka ēkā ziemā bija
ļoti auksti, un cilvēki nenāca. Jauno
baznīcu, kas atrodas turpat netālu no
vecās, sāka būvēt pirms septiņiem
gadiem. Uz jaunās baznīcas atklāšanas
pasākumu ieradušies cilvēki no
tuvējiem novadiem. Atbraukuši bija

ka no vecās baznīcas tiek pārnests
Vissvētākais sakraments. To daraīja
priesteri ar
Rēzeknes-Aglonas
diacēzes bīskapu priekšgalā. Pēc tam,
skanot dziesmām, visi kopā devās
iekšā jaunajā dievnamā. Bīskaps Jānis
Bulis, jautāts, kāpēc tieši Rugājos
nepieciešama jauna baznīca, saka, ka
tā ir parāda atdošana draudzei. Jauna
baznīca Rugājos plānota jau pirms
80 gadiem, bet Latvija tika okupēta,
un darbus pabeigt neizdevās. Tagad
realizēts iepriekšējo paaudžu sapnis.
Baznīcas celtniecību palīdzēja finansēt
Vācijas katoļu draudzes.

Sīkāka informācija un
pieteikšanās Rugāju novada Sociālajā dienestā
vai zvanot uz tālruni: 28721482 (Sanita Galkina).
Izbraukšana no Rugājiem plkst. 1300 .
Pieteikšanās braucienam līdz šī gada 9. augustam!

Iedzīvotāju zināšanai!
Kases darba laiks no 2019. gada 5. augusta
līdz 30. augustam
Rugāju novada domē

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena

Otrdiena
Ceturtdiena

(Kurmenes iela 48, Rugāji)
900 - 1600
900 - 1600
900 - 1600

(Bērzu iela 8, Benislava)

900 - 1600
900 - 1600

Foto: no personīgā arhīva

Informācijai: Nodokļu administratore Zigrīda Anča, tālrunis:
4546826; 27839513, e-pasts: nodoklis@rugaji.lv

Tikaiņu bibliotēkas darba laiks augustā
Otrdiena
Trešdiena
Piektdiena

1000 - 1600
1000 - 1600
1000 - 1400

Informējam, ka ar šī gada 31. jūliju darba tiesiskās attiecības
izbeigusi Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte.
Informācijai zvanīt (pēc 05.08.2019.) sociālajai darbiniecei Anitai
Gavarei (Tālrunis: 26695251).

Foto: no personīgā arhīva

Augusta pasākumi
Rugāju novadā
9.augustā
Eiroreģiona “Pleskava-Livonija”diena- 2019 Rugāju novadā.
23.augustā plkst. 22.00
“Baltijas ceļam – 30”. Iedzīvotāji aicināti uz Vārnienes upes
tiltiem iededzināt sveču lukturīšus.

17. augustā plkst. 1000
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo
baznīcā Ābolu un Medus iesvētīšanas
dievkalpojums.
Izdevējs:

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

31.augustā plkst. 19.00 Rugāju parka estrādē
Laipni aicināti apmeklēt deju kopu sadanci - koncertu
“…Mēs dejojām vēl vienu vasaru.”
Piedalīsies deju kopas no vairākiem novadiem.
31.augustā plkst. 22.00 Rugāju parka estrādē
Vasaras noslēdzošā Zaļumballe kopā ar grupu “Galaktika.”
Ieeja: 5,00 eiro

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.

