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Latgales novada 18. Senioru dziesmu un deju
festivāls nākamgad norisināsies Rugāju
novadā

Foto: no personīgā arhīva

Informācija: Rasma Zuša

Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā,
Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā
senioru dziesmu un deju festivāla
’’Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki,
kuri bija ieradušies no 23 novadiem.
Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100
cilvēku.

Svētki sākās ar īpašu
dievkalpojumu
baznīcā,
turpinājās ar gājienu līdz parka
estrādei. Gandrīz 100 kolektīvu,
gan pašmāju, gan viesu, sniedza
krāšņu koncertu. Eiropas deju
kopas žilbināja ar krāšņiem
tērpiem. Skatu saistīja arī
lietuviešu dejotāji no Zarasiem,
kuru tērpos dominēja melnā
un sarkanā krāsa. Koncerta
dziesmoto
daļu
kuplināja
‘“Balto lāču’’ solists Andris
Baltacis, bet ar nelielām etīdēm
koncerta norisi
saistošāku
padarīja Jānis Jarāns ar savu
mazo palīgu. Viņi veica pat
eksperimentu uz skatuves, bet
pēc tam no viņu rokām debesīs
uzspurdza baloži. Koncerts
bija garš, taču radās iespaids,
ka seniori ir nenogurdināmi, jo
vakars turpinājās ar balli.
Rugāju novadu pārstāvēja
deju kopa ‘“Tonuss’’ un
etnogrāfiskais
ansamblis
“Benislava’’. Benislavieši gan
nebija pilnā skaitā, jo iepriekšējā
dienā ansamblis piedalījās
Novadu dienās Rīgā.
Koncerta noslēgumā pēc
pateicībām un apsveikumiem Rugāju novadam bija
īpašs brīdis - novada domes priekšsēdētāja Sandra
Kapteine saņēma svētku karogu, jo nākamgad 18.
senioru festivāls notiks Rugājos. Tas ir gods, bet
arī liels izaicinājums, un priekšā pamatīgs svētku
sagatavošanas darbs.

DIEVKALPOJUMI
JŪLIJA MĒNESĪ
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
7. jūlijā plkst. 12.00 I mēneša svētdiena.
21. jūlijā plkst. 12.00
SKUJETNIEKU baznīciņā

Foto: Agrita Luža

12. jūlijā plkst. 11.00
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
7. jūlijā plkst. 14.00 I mēneša svētdiena.
21. jūlijā plkst. 14.00
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Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Ar Līgo dziesmām, ugunskuriem,
Jāņu zālēm esam nosvinējuši
vasaras saulgriežus un Līgo svētkus.
Atskatoties uz notikušajiem
pasākumiem un notikumiem jūnija
mēnesī, kā svarīgākos jāmin tikšanos
ar Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības
ministrijas
(VARAM)
ministru J. Pūci Balvos, kas notika 20.
jūnijā, kopā sanākot un tiekoties četru
novadu deputātiem - Rugāju, Viļakas,
Balvu un Baltinavas. Tikšanās gaitā
tika piedāvāta prezentācija par
administratīvi teritoriālo reformu,
ko prezentēja ministrs, kā arī
ekonomģeogrāfa J.Turlā pētījuma
prezentācija.
Klātesošo novadu domju deputāti
aktīvi uzdeva ministram jautājumus,
taču atbildi tā arī īsti neguvām, kas
mainīsies un vai uzlabosies novadu
iedzīvotāju ikdiena pēc plānotās
administratīvi teritoriālās reformas
2021. gadā. Novadu apvienošanas
gadījumā no iedzīvotājiem attālināsies
atsevišķi pakalpojumi, līdz ar to,
lai varētu notikt reforma, jāsāk ar
pašu būtiskāko jautājumu par ceļu
infrastruktūras
sakārtošanu
un
uzlabošanu. Ministrs deva solījumu,
ka ar augustu uzsāks Latvijas
novadu apmeklējumu un tikšanos ar
iedzīvotājiem. Ir pieejama VARAM
sagatavotā prezentācija par mūsu četru
novadu profilu, dažādu rezultatīvo
rādītāju salīdzinājumi par katru
novadu. Atsevišķiem apgalvojumiem
nevar piekrist. Jau profila sadaļā ir
nepilnīga informācija, nav pieminēti
mūsu novada nozīmīgi uzņēmumi,
kā piemēram SIA „Silmači”, PKS
„Linda”, LRAC „Rasas pērles”.
Minētie uzņēmumi ir darba devēji,
nodokļu maksātāji, kuru darbība un
attīstība veiksmīgi notiek ilgtermiņā.
Tāpat nevar piekrist apgalvojumam,
ka zemnieku saimniecības pārsvarā
ražo pašpatēriņam produkciju. Mūsu
novada teritorijā ir reģistrētas 362
vienības, kas ir zemnieku saimniecības
un pašnodarbinātas personas, kuras
darbojas primārās lauksaimniecības
produktu ražošanas sektorā ražo
pienu, graudus, dārzeņus, augļus.

Jā, pirmapstrādes produkti neradīs
pievienoto vērtību, taču šīs, kas
pārvarā ir vidēja lieluma saimniecības
un ir nozīmīgi spēlētāji lauku attīstībā.
Iedzīvotāju skaita statistika ataino
pēdējo 10 gadu reālo situāciju. Starp
četriem novadiem esam ar mazāko
izmaiņu procentu, salīdzinot ar citiem.
Vai pievienošanas gadījumā situācija
nepasliktināsies, uz to atbildi mums
nespēj sniegt neviens. Investīciju
sadaļa nepilnīgi attēlo reālo situāciju
un realizētos projektus 10 gadu
griezumā.
Ministrijas izstrādātajā materiālā
nav veikti aprēķini par investīciju
piesaisti uz iedzīvotāju katrai
pašvaldībai desmit gadu griezumā.
Rugāju novadā esam realizējuši (no
novada izveides brīža) 61 projektu,
par kopējo summu 7 164 609 (miljoni)
Eiro, kur attiecināmās izmaksas ir
4 391 135 (miljoni) Eiro, un tas nav
maz.
Jūnijs ir dzimšanas mēnesis
Latgales
reģionālājam
atbalsta
centram „Rasas pērles”, kuram šogad
jau aprit 10 darbības gadi. Varam būt
gandarīti, kad tieši Rugāju pusē, tā
laika Rugāju pašvaldības vadītāja
R. Krēmere izvēlējās vispiemērotāko
vietu krīzes centra būvniecībai, ko
paveica, pateicoties Latvijas bērnu
fonda nodrošinātajam finansējumam.
Aizvadītajos gados daudzi bērni
un viņu vecāki ir saņēmuši atbalstu
krīzes brīžos ne tikai no Latgales
reģiona, bet arī no citām pašvaldībām
mūsu valstī. Tikšanās brīdī klāt bija
arī Latvijas Bērnu fonda prezidents
A. Bērziņa kungs, tika sumināti
atbalsta centra darbinieki, kas ikdienā
savus pienākumus veic ar vislielāko
atbildības sajūtu.
20 gadu darbības pastāvēšanu
svin šajā gadā Rugāju novada muzejs.
Pa šiem gadiem mainījušies muzeja
vadītāji, vākti dažādi vēstures materiāli
un liecības, tiek veidotas tematiskas
izstādes. Vienīgais, ko varētu vēlēties,
lai muzejam būtu piemērotākas telpas.
Ierobežoto telpu trūkuma dēļ nav
iespējams izvietot muzeja eksponātus.
Jūnijā tikāmies skvērā, lai
noliktu ziedus un ar klusuma brīdi
pieminētu novada iedzīvotājus, pret
kuriem barbariski izturējās Padomju
vara, atņemot mājas, izšķirot ģimenes,
veicot represijas un izsūtot mūsu
nācijas iedzīvotājus uz Sibīrijas
plašumiem.
Jūnijs ir izlaidumu laiks, un arī
mūsu novada skolās ir noritējuši šie
skaistie, emocionālie pasākumi. Lai
jaunieši, kas teikuši atvadas mūsu
novada skolām, iet pasaules ceļos ar
lepnumu par savu novadu, skolu.
Domās ar novada viduskolu būsim
tuvāko laiku, kad katrs pieliksim
darbu, lai kopā gatavotos skaistajai
skolas jubilejai un novada svētkiem.
Skola arvien ir tā vieta, kas aicina un
pulcē bijušos absolventus no tālām un
tuvām vietām.
13. jūlijā visas dienas garumā esam
ieplānojuši aktivitātes visu vecumu
svētku
dalībniekiem!
Svinēsim
svētkus kopā! Uz tikšanos jūlijā!
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Rugāju novada domes
2019. gada 20. jūnija sēdē
pieņemtie lēmumi
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada 20. jūnijā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās
deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers,
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Iveta Arelkeviča. Sēdē tika pieņemti
četrdesmit seši lēmumi.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
Rugāju novada dome izskatīja astoņpadsmit personu iesniegumus par zemes
nomas līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/77, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0609, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha.
2. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 141, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 009 0289, lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 178, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0122 un 3864 009
0284, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00
EUR (bez PVN) par 1 ha.
3. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/89, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0166 – 4,4 ha platībā, lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/90, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
019 0177 – 0,3 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem. Iznomāt J.P.
lauksaimniecības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0315 – 0,78
ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 134, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 007 0309, lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 135, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 0272, 3864 011
0062, 3864 011 0276, 3864 011 0140 un 3864 011 0088, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha.
5. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 96, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0160 un 3864 009 0245, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Precizēt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
009 0160, nomas platību no 9,3 ha uz 10,2391 ha. Noteikt zemes nomas maksu
53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha.
6. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 89, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0487 – 1/10 domājamās dalas, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro gadā.
7. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/81-1, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0061 – 5,5 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem.Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
8. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 122, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0496 – 0,02 ha platībā, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
9. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/54, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0071, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Precizēt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0071, nomas platību
no 2,6 ha uz 3,0 ha, pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 103/55, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0099, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par
1 ha.
10 Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 123, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0194, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha, bet kopējā zemes
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nomas maksa nevar būt mazāka kā 28,00 EUR (bez
PVN) gadā.

ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro
gadā.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu

11. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 10-3/110, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0188 – 1,88 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā
noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 28 euro gadā.

Par zemes nomu

Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest Assets
Latvia” 2019. gada 31. maija iesniegumu, ar lūgumu
atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Vientuļnieki - 1”,
kadastra nu-murs 3864 007 0433, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0433 – 6,84 ha
platībā, divos zemes gabalos ar zemes ierīcības
projektu. Vienu plānoto atdalīto zemes gabalu atstāt
nekustamā īpašuma “Vientuļnieki - 1” sastāvā,
otru plānoto atdalīto zemes gabalu izveidot kā
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Vēlpienes”. Rugāju novada dome nolēma:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0433 –
6,84 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.

12. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 57, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3864 008 0172 – 0,9 ha platībā un 3864 010 0117 –
4,1 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
13. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-3/109, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 006 0248 – 3,0 ha platībā, nomas
līguma termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
14. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 10-3/83, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 011 0187 – 5,2087 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
15. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 10-3/76, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0702 – 1,7 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
16. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 106, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0501 – 0,04 ha platībā, nomas līguma
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
17. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 10-3/128, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0431 – 1,1 ha platībā, nomas
līguma termiņu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu
gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības vai 28 euro, ja aprēķinātā nomas maksa ir
mazāka nekā 28 euro gadā.
18. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 137, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 007 0416, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN)
par 1 ha.
19. Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
10-3/56 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 016 0110, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem,
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 10-3/86 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0300, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem, lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 10-3/126 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0313, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem, lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 10-3/127 par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019
0071, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem.
Precizēt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0300, nomas platību no 13,49 ha uz 7,40
ha.
Noteikt, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3874 016 0110, 3874 019 0300 un 3874 019 0313,
zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1
ha.
Noteikt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0071, zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības vai 28 euro,

Rugāju novada dome izskatīja G.T. 2019. gada 13.
maija iesniegumu, ar lūgumu iznomāt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0519 – 0,02 ha
platībā, uz 6 gadiem mazdārziņam. Rugāju novada
dome nolēma:
1. Iznomāt G. T. lauksaimniecības zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0519 – 0,02 ha
platībā.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem.
3. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest Assets
Latvia” 2019. gada 31. maija iesniegumu, ar lūgumu
atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Priežuleja”,
kadastra numurs 3864 011 0054, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054 – 16,2 ha
platībā, divos zemes gabalos ar zemes ierīcības
projektu. Rugāju novada dome nolēma:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054 –
16,2 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest
Assets Latvia” 2019. gada 31. maija iesniegumu,
ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
“Lejasdīķi”, kadastra numurs 3864 008 0113, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113
– 17,5 ha platībā, divos zemes gabalos ar zemes
ierīcības projektu. Rugāju novada dome nolēma:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113 –
17,5 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest
Assets Latvia” 2019. gada 31. maija iesniegumu,
ar lūgumu, no nekustamā īpašuma “Žubītes”,
ar kadastra numuru 3864 009 0001 – 66,50 ha
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 009 0012 – 9,3 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu “Zīlītes”. Kā arī sadalīt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0001 – 29,6 ha
platībā un 3864 009 0013 – 14,9 ha platībā, divos
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienus
plānotos atdalītos zemes gabalus atstāt nekustamā
īpašuma “Žubītes” sastāvā. Otrus plānotos
atdalītos zemes gabalus pievienot jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam ar nosaukumu “Zīlītes”.
Rugāju novada dome nolēma:
1.No nekustamā īpašuma “Žubītes”, ar kadastra
numuru 3864 009 0001 – 66,50 ha kopplatībā, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 009
0012 – 9,3 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu un piešķirot nosaukumu “Zīlītes”.
2.Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībām ar kadastra apzīmē-jumiem 3864
009 0001 – 29,6 ha platībā un 3864 009 0013 –
14,9 ha platībā, jaun-izveidotās zemes vienības
pievienojot
jaunizveidotajam
nekustamajam
īpašumam ar nosaukumu “Zīlītes” un ievērojot
Rugāju novada teritorijas plānojumu.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest Assets
Latvia” 2019. gada 31. maija iesniegumu, ar lūgumu
atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Ozolkalns”,
kadastra numurs 3864 011 0005, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005 – 43,8
ha platībā, trīs zemes gabalos ar zemes ierīcības
projektu. Divus plānotos atdalītos zemes gabalus
atstāt nekustamā īpašuma “Ozolkalns” sastāvā.
Trešo plānoto atdalīto zemes gabalu izvei-dot kā
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Ozolzīles”. Rugāju novada dome nolēma:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005 –
43,8 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu
un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Rugāju novada dome izskatīja SIA “Ventspils
mērnieks” 2019. gada 12. jūnija iesniegumu, par
izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma “Edgari”, Rugāju novada Rugāju
pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 004 0077. Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt SIA “Ventspils mērnieks”, reģistrācijas
Nr. 41203044403, sertificēta zemes ierīkotāja
Edgara Ūdra izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Edgari”, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3874 004 0077, kas atrodas
Rugāju novada Rugāju pagastā.
2. Saglabāt zemes vienību ar plānoto kadastra
apzīmējumu 3874 004 0161 – 10,48 ha platībā
nekustamā īpašuma “Edgari” sastāvā.
3. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir
zemes vienība ar plānoto kadastra apzīmējumu 3874
004 0165 – 4,42 ha platībā un piešķirt nosaukumu
“Āmrijas”.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu
3874 004 0161 – 10,48 ha platībā - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM kods 0201).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu
3874 004 0165 – 4,42 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).
6. Zemes vienības īpašniekam uzdot nodrošināt visus
pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu,
kas atrodas zemesgabalu teritorijā un netraucēt to
ekspluatāciju.
Turpinājums 4. lpp.
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Par Rugāju novada domes Atzinības
rakstu piešķiršanu
Rugāju novada dome nolēma:
1.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas direktori I.
A. ar 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.
2.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju R.
P. ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu
par ilgstošu, inovatīvu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbību, pirmsskolas izglītības metodiskā darba
vadīšanu
3.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju E.
K. ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu
pedagoģisko darbību.
4.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju N.
G. ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu
pedagoģisko darbību.
5.Apbalvot S. S. ar Rugāju novada pašvaldības
Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un
panākumiem bagātu pedagoģisko darbību.
6.Apbalvot V. C. ar Rugāju novada pašvaldības
Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un
panākumiem bagātu pedagoģisko darbību.
7.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju V.
K. ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu
pedagoģisko darbību.
8.Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju I.
L. ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu
pedagoģisko darbību.
Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai
Kapteinei Rugāju novada pašvaldības Atzinības
rakstus pasniegt 2019. gada 13. jūlijā Rugāju novada
vidusskolas jubilejas svētku pasākumā “115 gadi
115 minūtēs” Rugāju novada svētku 2019 ietvaros.
Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0276 nomas tiesību izsoles noteikumi”
apstiprināšanu
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka, lai racionālāk izlietotu pašvaldības
budžeta līdzekļus, nepieciešams iznomāt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276.
Rugāju novada dome nolēma:
Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0276 Rugāju novadā,
Lazdukalna pagastā,– 6,2 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Apstiprināt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004
0276 nomas tiesību izsoles noteikumus.
Par nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam
Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un
ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts ka līdz šim
nav piešķirts nosaukums Nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 3864 007 0427, kura sastāvā ir

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007
0427 – 1,95 ha platībā. Rugāju novada nolēma:
Piešķirt Nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 007 0427, kura sastāvā ir zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0427,
nosaukumu “Vidāji”.
Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0132 nomas tiesību izsoles noteikumi”
apstiprināšanu
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka, lai racionālāk izlietotu pašvaldības
budžeta līdzekļus, nepieciešams iznomāt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132.
Rugāju novada dome nolēma:
Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0132 Rugāju novadā,
Lazdukalna pagastā,– 3,2 ha kopplatībā (zemes
gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Apstiprināt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008
0132 nomas tiesību izsoles noteikumus.
Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada
domes projekta “Labvēlīgas vides un apstākļu
radīšana veselam un sportiskam cilvēkam
Rugāju novadā”” realizācijai
Rugāju novada dome Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas lauku
attīstības programmas 2014-2020. gadam apakš
pasākuma “ Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros iesniedza projektu “Labvēlīgas vides un
apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam
Rugāju novadā”, kas tika apstiprināts. Projekta
realizēšanai nepieciešams kopējais finansējums
EUR 24196.37 apmērā. Rugāju novada dome
nolēma:
1.Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei, atļauju Rugāju
novada domei ņemt EUR 15110,14 (piecpadsmit
tūkstoši viens simts desmit eiro un 14 centi) apmērā
projekta “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana
veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”
realizācijai no Valsts kases uz 10 gadiem ar atbilstošā
termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi.
2.Atmaksāt aizņēmuma pamatsummu ar 2020. gada
janvāri (saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku).
3.Aizņēmuma izņemšanu plānot 2019. gadā,
piešķirtās summas ietvaros.
4.Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Rugāju novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Mēs pasaulē”
Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Mēs
pasaulē”, iesniegumu ar lūgumu piešķirt
bezatlīdzības lietošanā telpas Kurmenes ielā 36,
Rugāji, Rugāju novads. Līgumu par telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrība vēlas slēgt uz
turpmākajiem 7 gadiem. Nedzīvojamā telpa ar
adresi: Kurmenes iela 36, Rugājos, Rugāju pagasts,
Rugāju novads, ar kopējo platību 34.9 m2 , šobrīd ir
nodota lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē”, balstoties
uz 2009.gada 16. janvāra nomas līguma.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt, bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mēs
pasaulē” reģistrācijas numurs 40008083975,
juridiskā adrese: Skolas iela 8-14, Rugāji, Rugāju
novads, LV – 4570, pašvaldībai piederošo telpu ar
adresi: Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts,
Rugāju novads.
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Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai
“Latvijas Politiski represēto apvienība”
Rugāju novada dome ir saņēmusi biedrības “Latvijas
Politiski represēto apvienība” 2019. gada 2. maija
iesniegumu lūgumu segt dalības maksu EUR 70
(septiņdesmit euro un 00 centi) novadā dzīvojošo
politiski represēto personu dalībai Latvijas Politiski
represēto personu salidojumā, kas notiks šī gada 3.
augustā plkst., 12:00, Brīvdabas estrādē, Ikšķilē.
Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt finanšu līdzekļus biedrības “Latvijas Politiski
represēto apvienība” novadā dzīvojošo politiski
represēto peronu dalībai Latvijas Politiski represēto
personu salidojumā, EUR 70,00 (septiņdesmit euro
un 00 centi) apmērā. Līdzekļus piešķirt no Rugāju
novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta
izdevumu sadaļas, 01.890. Neparedzēto izdevumu
fonds.
Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” nosaukuma
un adreses maiņu
Rugāju novada dome izskatīja L. B., un G. Š.,
2019. gada 27. maija
iesniegumus, ar lūgumu
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
3864 006 0014, mainīt nosaukumu no “Pabērzi”
uz “Pelnupe”, kā arī zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 006 0217 – 1,0 ha platībā un
ēkām/būvēm uz tās, mainīt adresi no “Pabērzi”,
Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577 uz
“Pelnupe”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Mainīt, nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 006 0014, Rugāju novads Lazdukalna
pagasts, nosaukumu no “Pabērzi” uz “Pelnupe”.
2. Mainīt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 006 0217 – 1,0 ha platībā un ēkām/būvēm uz
tās adresi no “Pabērzi”, Lazdukalna pag., Rugāju
nov., LV-4577 uz “Pelnupe”, Lazdukalna pag.,
Rugāju nov., LV-4577.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2019
„Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par
Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.”
Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” ar
kadastra numuru 3874 012 0606 izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu
Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada
pašvaldības Izsoļu komisijas 2019. gada 3. jūnija
izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus
par Rugāju novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Kurmenes iela 44” ar kadastra numuru
3874 012 0606 izsoli. Rugāju novada dome
nolēma:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kurmenes iela
44” ar kadastra numuru 3874 012 0606 izsoles
rezultātus, kas notika 2019. gada 3. jūnijā plkst.
10:00.
2.Parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu
septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienas ar K.B., par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma
“Kurmenes iela 44” ar kadastra numuru 3874 012
0606 – 0,1446 ha platībā, atsavināšanu.
Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada
budžeta izpildes apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2018.
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budžeta izpildi:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumus EUR 2 786 801,
izdevumus EUR 3 689 052, aizņēmums EUR 1 102
896, aizņēmumu atmaksa EUR 184 811 un budžeta
līdzekļu atlikumu gada beigās EUR 63 189.
1.2. speciālā budžeta ieņēmumus EUR 143 972,
izdevumus EUR 81 302 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikumu EUR 69 795.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2018.
gada pārskatu.
Par pakalpojuma maksu
Rugāju novada dome nolēma:
1.Rugāju novada dome 2019. gada 18. aprīlī

apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2019
“Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju
novadā.” Ar Rugāju novada domes 2019.gada 16.
maija lēmumu Nr.192 tika izveidotas divas amata
vienības, lai nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanu Rugāju novadā. Noteikt maksu par
pakalpojuma – aprūpe mājās EUR 4,84 (četri euro
un 84 centi) bez PVN par vienu astranomisko stundu
vienai personai.
2.Noteikt, ka par vienu astronomisko stundu viens
cilvēks no personīgā budžeta maksā EUR 2.00 (divi
euro un 00 centi). Pārējā pakalpojuma maksas daļa
līdz pilnai pakalpojuma samaksai tiek segta no
pašvaldības budžeta.

Informācija sociālajos
jautājumos
Santa Everte
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2019.gada 1.maija līdz
31.maijam:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) –
255,25 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām un ģimenēm) – 654,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 862,43 EUR
Pabalsts bāreņiem ( un aizbildņiem, audžuģimenēm) – 823,45 EUR
Bēru pabalsti –375,00 EUR
Dzimšanas pabalsts – 435,00 EUR
Pārējie pabalsti – 2832,42 EUR, tajā skaitā:
ēdināšanai – 2451,42 EUR;
pabalsts veicot sabiedrisko darbu – 50,00 EUR;
pabalsts jubilāriem - 30,00 EUR;
pabalsts politiski represētajiem – 30,00 EUR;
pabalsts briļļu iegādei bērniem – 25,00 EUR;
apbedīšanas pakalpojumi – 246,00 EUR;
Sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi 2019.gadā – 70000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi 2019.gada maija mēnesī – 6237,55 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 32193,68 EUR
Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 13 ģimenēm; piešķirts trūcīgas personas
statuss – 23 personām; piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss – 6
ģimenēm; piešķirts maznodrošinātas personas statuss – 7 personām; piešķirts
GMI pabalsts –1 ģimenei; 3 personām; piešķirts ārstēšanās pabalsts – 23
personām; piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts – 3 personām; piešķirts
apbedīšanas pabalsts – 5 personām; piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā
iegādei– 5 personām; piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 9 personām;
piešķirts pabalsts briļļu iegādei bērnam – 1 personai; piešķirts pabalsts
strādājot sabiedriski derīgu darbu – 2 personām; piešķirts pabalsts
tuberkulozes slimniekam – 1 personai; piešķirts pabalsts politiski represētai
personai – 1 personai; piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums Sociālajā
aprūpes centā „Rugāji” – 1 personai.

Viļānos notiks tradicionālā
Lauku diena
Informācija: www.vilani.lv
SIA “Latgales lauksaimniecības
zinātnes
centrs”
un
APP
“Agroresursu un ekonomiskas
institūts”, sadarbībā ar Viļānu
novada pašvaldību, aicina visus
interesentus uz jau par tradīciju
kļuvušo Lauku dienu Viļānos, kas
norisināsies 11. jūlijā, plkst. 10.30
autoceļa Viļāni- Rēzekne 3.km.
Arī šogad Lauku diena notiks
Latgales lauksaimniecības zinātnes
centra izmēģinājumu laukos, kur tiek
testētas vairākas augu kultūras. Lauku
dienu apmeklētājiem šis pasākums ir
kļuvis par tradīciju, kur var satikties
ar kolēģiem un sadarbības partneriem,
kā arī uzzināt par jaunākajām nozares
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aktualitātēm un tehnikas iekārtām,
ko pielieto saimniecībās. Pasākuma
laikā notiks lauksaimniecības tehnikas
demonstrējumi, apmeklētāji tiks
iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas
tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu
pētījumu rezultātiem, ar pākšaugu
šķirnēm, ar vasaras un ziemas rapša
jaunākajām šķirnēm, ar kaņepju
šķirņēm un to audzēšanas tehnoloģijām
ar šķiedras linu kolekciju un selekciju,
tiks salīdzinātas kartupeļu šķirnes
un to audzēšanas tehnoloģijas,
tiks
demonstrēti
bioloģiskās
lauksaimniecības
izmēģinājumi,
kā arī sojas un lopbarības miežu
izmēģinājumi.

Par 2018. gada Rugāju novada pašvaldības
publiskā pārskata apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju
novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.
gadu.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepzīties
mājaslapā www.rugaji.lv. sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes/ Lēmumi 2019

Tiek izsludinātas Rugāju
novada domei piekrītošo
zemes vienību nomas
tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību –
lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – Lazdukalna
pagastā, Rugāju novadā – 6,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā
3,2 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.
Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības
mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos,
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par
lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 var iesniegt
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. jūlija plkst. 09.50.
Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 328,60 (trīs
simti divdesmit astoņi euro un 60 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar
kopējo platību 6,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par
lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 var iesniegt
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. jūlija plkst. 10.20. Nomas
tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 169,60 (viens simts
sešdesmit deviņi euro un 60 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo
platību 3,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro.
Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro
un 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākum cenas par visu zemes gabalu, tas ir EUR 32,86 (trīsdesmit divi euro un
86 centi) par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un
EUR 16,96 (sešpadsmit euro un 96 centi) par lauksaimniecības zemi ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0132.
Reģistrācijas nodeva un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Rugāju novada
domes, Reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr.
LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Izsoles
notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes
sēžu zālē 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00 par lauksaimniecības zemi ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.30 par
lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132.
Kontaktinformācija:
Rugāju novada domes Juriskonsulte Līga Šustova
Tālrunis: 64521348
E-pasts: liga.sustova@rugaji.lv
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Nekas nav tikai
balts vai tikai
melns
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Latgales
Reģionālajam
atbalsta centram „Rasas
pērles” šī gada 13. jūnijā
apritēja 10 gadi kopš tā
atklāšanas brīža. „Rasas
pērles” simbolizē to, ka
jauns rīts un lecoša saule
nožāvē pat Pašas Zemes
asaras. Saka, ka arī cilvēks
atdzimst, saņemot veldzi.
Šo desmit gadu laikā centrā
ir pabijuši bērni, viņus
pavadošās personas un
pieaugušie, kuri, saņemot
speciālistu atbalstu, kaut
nedaudz remdējuši sāpes par
to, kas piedzīvots. Centra
direktore ILZE ANDŽA ir
mierīga, gaiša un saprotoša.
Viscaur sarunai pārņem
sajūta, ka viņa kopā ar
centra darbinieku komandu
patiešām tic labajam un
gaišākai nākotnei, palīdzot
klientiem, kuri cietuši no
vardarbības.

SĀKUMS NEBIJA
VIEGLS

Foto: no personīgā arhīva

2005. gada vasaras sākumā,
pasniedzot
stipendijas
mācībās centīgām Balvu
rajona daudzbērnu ģimeņu
atvasēm, Latvijas Bērnu
fonda
(LBF)
prezidents
Andris Bērziņš man ieminējās
par nodomu izveidot mūsu
pusē centru no vardarbībā
cietušiem Latgales reģiona
bērniem. Ideja guva atbalstu
pie toreizējās Balvu rajona
padomes
priekšsēdētājas

Regīnas Kuļšas. Pirmās telpas,
ko man Latvijas Bērnu fonds
uzdeva apskatīt bija tagadējais
no
atkarībām
sirgstošu
cilvēku centrs Lazdukalna
pagasta Benislavā. Tajā laikā
bijusī kluba ēka bija pilnībā
izdemolēta. Aizsūtīju bildes,
bet, ieraugot to postažu, bija
skaidrs, ka projekts būs ļoti
dārgs. Nākošā ēka, ko Bērnu
fondam piedāvāja izmantot,
bija Upmalas sākumskola.
Skola bija tikko slēgta,
šķietami normālā stāvoklī, taču
ēka neatbilda rehabilitācijas
vajadzībām. Tā laika Rugāju
pagasta priekšsēdētāja Rita
Krēmere saprata, ka izdevību
vietējiem iedzīvotājiem iegūt
jaunas darba vietas nedrīkst
laist garām. Apspriežoties
ar
deputātiem,
nolēma
piedāvāt Latvijas Bērnu
fondam iznomāt zemi, uz
kuras celt jaunu ēku. Mums
ir saglabājusies fotogrāfija no
tās 2006.gada 16.septembra
dienas, kad, stāvot uz zemes,
kur tagad ir “Rasas pērles”,
R. Krēmere iedeva LBF
prezidentam
A.Bērziņam
rokās lāpstu, lai viņš izrok
zemē vietu, kur cels jauno
ēku. 2008. gadā par LBF
savāktajiem
ziedojumiem
sākās celtniecība. Mūsu
abas ēkas ir celtas tikai par
ziedojumiem, nav iztērēta ne
kapeika valsts naudas. Šogad
31. oktobrī būs tieši desmit
gadi kopš vadu “Rasas pērles”.
Centra atklāšanā piedalījos
pārstāvot toreizējā Balvu

rajona Izglītības pārvaldi,
direktore tad bija Santa Everte.
Viegli šeit sākumā nebija
nevienam. Notika rūpīga
darbinieku atlase, izsludināts
konkurss, bija prasība pēc
noteiktas izglītības,
bet
izglītība viena pati nedod
izpratni par darba specifiku,
kāda šeit ir. Tādas darba
pieredzes nebija nevienam.
Pašu sākumu ļoti apgrūtināja
tas, ka centram sabiedrībā
nebija atpazīstamības, jo,
ja valsts dod naudu, tad
vajag, lai visa māja uzreiz ir
apdzīvota. Tajā laikā nebija
tik populāri, ka vardarbībā
cietušus bērnus ved uz īpašiem
centriem, Latgalē vispār par
to nerunāja. Bija problēmas
šo māju piepildīt. Taču pretī
nāca toreizējā Baltinavas
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Zinaida Keiša, kas uzticēja
centram pirmos bērnus. Par
atbalstu varu teikt, ka gāja
kā pa kalniem – gan bija, gan
trūka. Sākums tiešām nebija
viegls, pirmie divi gadi it
sevišķi. Paši braucām uz
pašvaldībām,
organizējām
un piedalījāmies sanāksmēs,
sūtījām
pašvaldību
sociālajiem
dienestiem
informāciju par pieejamo
pakalpojumu, Latvijas Bērnu
fonds arī deva informāciju
pašvaldībām. Arī
tagad,
kad pagājuši jau 10 gadi,
esam zināmi, joprojām katru
gadu
sūtām
informāciju
apkārtējiem
novadiem
Vidzemes un Zemgales pusē

Vēstures fakti

Informācija: www.rasasperles.lv
•

•

•
•

•

•

•

Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” ir
tapis pēc Latvijas Bērnu fonda iniciatīvas, un ir veidots
ar mērķi sniegt rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā
cietušiem bērniem.
Tam ir 4 dibinātāji – Latvijas Bērnu fonds, Rugāju
pagasta padome (tagad Rugāju novada dome),
„Centrs Dardedze”, Balvu rajona padome (šobrīd vairs
nepastāv).
2008. gada 14. novembrī LRAC tika reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu Reģistrā.
Atbalsta centra sākotnējais nosaukums bija „Paspārnē”.
Zem šāda nosaukuma 2009. gada janvārī pimoreiz tika
sapulcināti topošie darbinieki. Savukārt, 2009. gada
11. martā atbalsta centrs ieguva jaunu, romantiskāku
nosaukumu „Rasas pērles”, kas simbolizē to, ka jauns
rīts un lēcoša saule nožāvē pat Pašas Zemes asaras.
Ar vēlmi parādīt jaunas dienas rītu bēdīgajiem Latvijas
bērniem un ar ticību labajam topošie centra darbinieki
izgāja nepieciešamo apmācību kursu darbam ar
vardarbībā cietušiem bērniem „Centrā Dardedze” Rīgā,
2009. gada aprīlī.
„Rasas pērļu” ēka, pateicoties darbu organizētāju
un darbu veicēju veiksmīgajai sadarbībai, ir tapusi
pārsteidzoši īsā laikā no 2008. gada jūlijam līdz 2009.
gada 13. jūnijam Rugāju novada Egļusalā, kad tika
svinēti skaisti atklāšanas svētki ar galveno atbalstītāju
un citu augstu viesu piedalīšanos. Būvdarbus veica SIA
„Aspatts”.
Skaistās, jaunuzceltās ēkas telpas pa īstam atdzīvojās
2009. gada 13. jūlijā, kad tika uzņemti pirmie klienti.

un visā Latgales reģionā,
atgādinām par sevi un saviem
pakalpojumiem.

PIEPILDĪT TO, KAS
IECERĒTS
Mums ir bijušas lielas lietas,
par kurām esam sapņojuši,
un es priecājos, ka līdz šim
esam sapņus īstenojuši, lai
centrā būtu tik daudz iespēju.
Sākumā ne visai nopietni,
bet teicām, ka, ja mums būtu
otra māja, tur būtu trenažieru
zāle, jo mūsu klientiem
viens no veidiem kā pārvarēt
dusmas un agresiju ir fiziskās
aktivitātes,
kokapstrādes
darbnīca, kurā darboties
puišiem,
telpa,
kurā

“Tas, kādi
pārbaudījumi
cilvēkam ir
jāpiedzīvo - mēs
neviens pat
neiedomājamies”.

bērni kopā ar pieaugušajiem
gatavo ēdienu, uzklāj galdu,
kopīgi ietur maltīti un pēc
tam novāc traukus. Un
Latvijas Bērnu fonds mums
cēla un 2013. gadā nodeva
ekspluatācijā otru māju.
Sapņojām par žogu mūsu augļu
koku dārzam un, realizējot
projektu, to uzstādījām. Bija
sapnis par stāvlaukumu,
kas atrodas žoga ārpusē, lai
ir brīva vieta, kur bērniem
skriet. Arī to realizējām. Es
varu teikt paldies Rugāju
novada domei,tās tagadējai
priekšsēdētājai
Sandrai
Kapteinei un izpilddirektorei
Dainai Tutiņai, ka viņi mūs
atceras, mūsu lielā teritorija
vienmēr ir skaisti nopļauta,
ziemā ir akurāti notīrīts
sniegs. Arī vietējie iedzīvotāji
ir ļoti atsaucīgi, ziedo centra
iemītnieku
vajadzībām
un par to ir prieks. Esam
pateicīgi visiem atbalstītājiem
kā Latvijā (īpaši Velku
biedrībai), tā arī ārvalstīs.
Pēdējos gados atbalstu sniedz
Anglijā dzīvojošo latviešu
kopienas organizācija “Giving
for Latvia”, izveidojusies
laba projektu sadarbība arī ar
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organizāciju “Ziedot.lv”.

MĀCĪTIES,
UZKLAUSĪT UN
SAPRAST
Šo desmit gadu laikā centrā
ir bijuši aptuveni 2800

“Taču dzīvē
nekas nav tikai
balts vai tikai
melns. Centrā ir
daudz ciešanu,
asaru, dusmu.
Un ir arī cerība
un ticība”.
bērni un 450 pieaugušie
(kā pavadošās personas vai
vardarbībā cietušās) dažādu
finansējumu
programmās.
Mūsu darbinieki visu laiku
mācās, arī mazināt varmācīgu
uzvedību.
Mūsu
centrā
varmākas nedzīvo, šeit atrodas
cietušie. Mūsu speciālisti ir
apmācīti vadīt grupas, kurās
varmākas var atbraukt un
saņemt konsultācijas. Centrā
tiek īstenotas gan valsts,
gan projektu programmas.
Valsts finansētas programmas
“No prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem” ietvaros
bērni pie mums atrodas 30
dienas, taču, ja ir ierosināts
kriminālprocess pret personu,
kas viņam ir nodarījusi pāri,
tad bērnam šeit ir jāuzturas
60 dienas. Dažkārt ir tā, ka
dzīvojot šeit 30 dienas, bērns
sāk stāstīt lietas, kas viņam
nodarītas un mēs rakstām
ziņojumu policijai, bāriņtiesai,
sociālajam dienestam, tiek
ierosināts kriminālprocess pret
varmāku un bērnam šeit sanāk
uzturēties vēl 60 dienas. Otra
valsts finansēta programma
ir
“Vardarbībā
cietušām
pilngadīgām
personām”.
Lielākoties tās ir sievietes, bet
katru gadu ir apmēram divi
vīrieši. Iesaistoties “Ziedot.
lv” projektā, šogad mēs
centrā strādājam ar trīs mērķa
grupām - mēs esam pirmie no 7
valsts finansētas programmas
atbalsta centriem bērniem, kas
īsteno šo programmu – mums
ir Latvijā izgudrota, licenzēta
un uzstādīta silto smilšu kaste
darbam ar bērniem un dabas
vides estētikas programma.
Otrā
mērķa
grupa
ir
sievietēm, kas šeit dzīvo 30
dienas ar bērniem līdz 3 gadu
vecumam. Šajā programmā
tiek mācīta bērna emocionālā
audzināšana 10 soļu sistēmā,
parādot un mācot, kā tiek
veidota emocionālā saikne
ar bērnu. Trešā mērķa grupa
šogad ir kanisterapija (viena

no zooterapijas nozarēm, kur
terapeita pienākumus veic
speciāli atlasīts, apmācīts un
sertificēts suns), kas bērniem
un arī pieaugušajiem ļoti
patīk.

BĒGOT NO
VARDARBĪBAS
Abās ēkās kopā ir 32 vietas.
Bet mēdz būt tā, ka ir jāuzņem
vairāk klientu, kā paredz šī
norma. Bija gadījums – ir
ziema, ļoti auksti, laukos
kaimiņi atrod bērnus vienus
pašus, jo vecāki aizgājuši
“svinēt dzīvi”. Bērni trīs
dienas nebija ēduši, dzīvoja
aukstumā, kad viņus atveda pie
mums, viņu kāju pirkstiņiem
jau bija zili nadziņi, bija
bail, ka pirksti vispār

atsaluši. Saprotu, ka tas ir
pārkāpums, bet tajā reizē mēs
neskatījāmies uz normām,
mēs
parūpējāmies
par
bērniem. Bija gadījums, kad
centrā ievietoja jaunu vīrieti,
kura sievai bija pēcdzemdību
depresija, ar zīdaini. Viņš
bija tas, kurš bērnu aprūpēja,
jo sievietes blakus nebija.
Nesen uzzinājām, ka pēc
abu atgriešanās dzīvesvietā,
zīdainis ir aizgājis bojā pēkšņā
nāves sindroma dēļ. Tas, kādi
pārbaudījumi cilvēkam ir
jāpiedzīvo mēs neviens
pat neiedomājamies. Kamēr
mēs neaizejam uz slimnīcu
kādu
apciemot,
nekad
neiedomājamies, cik daudz
tur ir cilvēku, kas ir slimi ar
dažādām
nedziedināmām
kaitēm. Steigā vai nevērībā
mēs aizmirstam cilvēkiem
pateikt labus vārdus, kamēr
viņi ir dzīvi. Bet par labo ir
jārunā, kamēr cilvēki ir dzīvi.
Tieši tāpat ir ar mūsu centru.
No malas šķiet – kas tad tur
ir, nekas “tāds” jau tur nevar
būt. Taču dzīvē nekas nav
tikai balts vai tikai melns.
Centrā ir daudz ciešanu,
asaru, dusmu. Un ir arī cerība
un ticība. Mums ir jādomā
par to, lai cilvēks šeit justos
komfortabli, nevis, bēgot no

www.rugaji.lv
vienas vardarbības, nonāktu
citā vardarbīgā vidē. Mums ir
ļoti jāsaprot, piemēram, kaut
vai tas, kādus cilvēkus var likt
dzīvot kopā vienā istabiņā.
Pie mums ir bērni, kas cietuši
no seksuālās vardarbības un
neatkarīgi no viņu vecuma,
viņi ir ļoti jāuzrauga.
Foto: no personīgā arhīva
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IEMĀCĪTIES
PIEŅEMT,
CENSTIES
PALĪDZĒT
Katru trešdienu centrā ir
rehabilitācijas
komandas
sapulces. Mēs pārrunājam
novērojumus par klientiem,
konsultāciju laikā iegūto
informāciju,
nodarbības,
klientu attieksmi, kas ir bijis,

Foto: no personīgā arhīva

kas ir darīts un kas plānots
tālāk. Ja klientam ir pozitīva
attieksme pret notiekošo
un augsta motivācija, tas
ir
resurss
veiksmīgam
iznākumam. Psihologi sniedz
emocionālo atbalstu. Sociālie
darbinieki strādā pārsvarā
preventīvi – tiek rādītas
un pārrunātas metodiskās
filmiņas
par
dažādiem
vardarbības veidiem, stāstīts
par vardarbību, kopā izrunāti
veidi ,kā cietušais var sevi
pasargāt no vardarbības.
Speciālisti ir apguvuši daudz
un dažādas darba metodes.
Citreiz bērns situāciju ģimenē
idealizē, jo šādā veidā cenšas
izstumt no apziņas pāri
darījumu vai arī vecāki ir viņu
iebiedējuši. Šeit strādājot,
mums ir jāsaprot un jāpieņem,
ka, lai cik slikti rīkotos bērna
vecāki, viņi vienalga bērnam
būs mīļi. Ir arī bērni, kuri ir tik
daudz cietuši, ka viņiem jau
viss ir kļuvis vienaldzīgs un
iestājusies depresija. Centrā
mēs dzīvojam pēc noteikta
dienas režīma. Ja cilvēks ir
pieradis darīt, ko grib, klaiņot
visu dienu, vēlu iet gulēt un
gulēt līdz pusdienlaikam, tad ir
grūti iekļauties, ir pretenzijas.
Mums ir celšanās, personīgās

higiēnas laiks, 4 ēdienreizes,
dzīvojamās
istabiņas
uzkopšana,
konsultācijas,
nodarbības un pasākumi,
pastaigas, darbs virtuvē vai
zaļajā zonā, gulētiešanas laiks.
Daudziem klientiem ir grūti
pieņemt režīmu. Ir sievietes,
kas teikušas, ka pie mums ir kā
cietumā, jo nevar iet smēķēt,
kad ienāk prātā, bet vispirms
ir jāaprūpē savi bērni. Par
smēķējošajiem pusaudžiem
runājot, ja bērns smēķē no 8
gadu vecuma un tagad viņam
ir 14 gadi, mēs 30 dienu laikā
neatmācīsim viņu smēķēt, jo
mums ir citi uzdevumi. Bet
mēs noteikti runāsim ar bērnu
par smēķēšanas kaitīgumu,
cenšamies
nepieļaut
smēķēšanu centra teritorijā.

UZ DARBU
BRAUCU AR
PRIEKU
Vienmēr
esmu
teikusi
darbiniekiem, ka, lai cik jūtam
līdzi cietušajam, jācenšas
nevienu klientu neielaist sirdī.
Nevienu. To ir viegli pateikt,
bet mums katram ir bijis kāds
bērns vai pieaugušais, kurš ir
dziļi “ iekritis”sirdī. Klients
to jūt, arī var “pieķerties”
darbiniekam. Ir jāsaprot, ka
vieni klienti aiziet prom, un
citi nāk vietā. Mūs spēcina
supervīzijas, kuras apmeklē
mūsu
speciālisti,
izrunā
grūtākos gadījumus, saņem
konsultācijas. Kā direktorei,
skatoties uz savu komandu,
redzu ne tikai kolēģus, bet arī
līdzcilvēkus, kas ir emocionāli
stipri, kas ne tik stipri, kas
nāk ar savu iniciatīvu, kas
ir nogaidoši. Šeit strādājot,
ir jāspēj ļoti ātri noreaģēt
dažādās krīzes situācijās. Ne
visi spēj izturēt emocionālo
un fizisko slodzi, jo tas nav
vienkārši. Ir jāiemācās darbu
nenest mājās un otrādi.
Manuprāt, jebkurā kolektīvā
ir svarīgi, lai darbinieki ir
ar humora izjūtu. Līdz šim
mums ir paveicies un mēs

viens otru varam draudzīgi
pavilkt uz zoba, neskatoties
uz amatu. Es par katru
darbinieku varu pateikt kaut
ko īpašu, jo, ilgākā laika
posmā kopā esot, cilvēkus
iepazīsti tuvāk. Piemēram,
mūsu medmāsa ir “lipīgu”,
darbinieku ikdienas leksikā
iedzīvojušos,
izteicienu
meistare. Es joprojām varu
teikt, ka uz darbu braucu ar
prieku. Man patīk tas, ko es
daru, un es pārzinu to, kas
jādara un joprojām regulāri
papildinu zināšanas. Mums
ir ļoti laba komanda. Kā jau
katrā kolektīvā, arī pie mums
var gadīties domstarpības, bet
viss ir izrunājams. Varbūt ne
vienmēr visi vadības lēmumi
darbiniekiem šķiet uzreiz
pieņemami, jo cilvēkiem,
tostarp arī man, ir grūti ātri
pieņemt ko jaunu un kaut ko
mainīt. Bet tad, kad emocijas
noplok un sāc loģiski domāt,
saproti, kas ir noderīgs
un vajadzīgs šai iestādei.
Komandas
vienošanai
katru gadu dodamies laivu
braucienā, organizējam vai
apmeklējam kādu pasākumu.
Pagājušo gadu novinnējām
aprūpes darbinieku sporta
spēles un 10 cilvēkiem bija
iespēja aizbraukt uz Briseli.
Man labpatiktu, ka iedzīvotāji
“Rasas pērles” sauktu nevis
par krīzes, bet par atbalsta
centru. Klienti, protams, šeit
ir krīzes situācijā, bet es esmu
par to, ka uzsvars ir jāliek
uz pozitīvo, jo mēs centrā
sniedzam atbalstu. Nākošajā
desmitgadē mēs ieejam ar
jaunām idejām par centra
tālāko attīstību zem sava
karoga, ko iesvētīja centra
atklāšanas 10. gadadienā.

“Šeit strādājot,
mums ir jāsaprot
un jāpieņem, ka,
lai cik slikti rīkotos
bērna vecāki, viņi
vienalga bērnam
būs mīļi.”.
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Rugāju novada vidusskola
Cara laikos Rugāji bija Vitebskas
guberņas
Ludzas
apriņķa
Balvu pagasta sastāvdaļa. Tikai
1903./1904. gadā Rugājos atvēra
Tautas izglītības ministrijas Rugāju
vienklasīgo tautskolu. Tā dibināta
1903. gadā, mācības uzsākusi
1904. gada rudenī. Domājams, ka
dibināšanas brīdī skolā bijuši 87
skolēni – 45 zēni un 42 meitenes ar
vienu skolotāju (LVVA, 5978., a.I.,
1. 142 ).
Pirmais skolotājs bijis Kārlis
Ivana dēls Kušķis (cara laikos
dokumentos dēvēts par Kirilu Kušķi),
beidzis Polockas skolotāju institūtu.
Skola atradās tur, kur tagad ir Sociālās
aprūpes centrs “Rugāji”. Zināms, ka
ticības mācība pareizticīgajiem bijusi
pie garīdznieka Andreja Mazura,
Romas katoļticīgajiem – pie ksendza
Antonija Rimoviča (Pamjatnaja
kņižka Vitebskoj guberņiji na 1908.
god.).

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

“Tvaika dzirnavas bija
nodegušas 1914. gadā,
stāvēja palikušie mūri,
kur jau iekšpusē sākuši
augt jaunie kociņi.
Piesaistot arhitektu
Glāzenapu, 1928. gadā
sākās jaunās skolas ēkas
būvniecība vecajos
Rugāja dzirnavu mūros.
Kolīdz bija iespējams,
no vecās skolas jau 1934.
gadā Rugāju sešklasīgā
pamatskola pārcēlās uz
jauno skolas ēku, kaut
pilnīgi izbūvēta un
pabeigta ēkas celtniecība
tika 1936. gada 1. oktobrī,
to skaļi un plaši atklāja
1936. gada 31. oktobrī kā
„Skaistāko Jaunlatgales
apriņķī un vienu no
lielākajām pamatskolas
ēkām Latgalē”.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Rugāju sešklasīgā pamatskola no Rēzeknes ceļa puses apmēram 1936. gadā.

1921. gadā skolu pārveidoja
par Rugāju sešklasīgo pamatskolu. No
Ludzas apriņķa II iecirkņa inspektora
ziņojuma par mācību un audzināšanas
darbu
iecirkņa
pamatskolās
1922./1923. – 1926./1927. mācību gadā
lasāms, ka „Rugāju sešklasīgā latviešu
pamatskola apmeklēta 1923. gada 16.
janvārī. Skolas telpas mazas, skolai
viena klases istaba, nepietiekošas
skolēnu guļamistabas. Kārtība un
tīrība apmierinoša. Skolotājs Kušķis
savā darbā novecojis. Skolotāja
Freimane strādā ļoti sirsnīgi, ar labiem
panākumiem, sevišķi latviešu valodā.
1924. gada 25. janvārī - skolas telpas
apmierinošas, bet priekš sešklasīgās
pamatskolas ļoti mazas. Visi skolotāji
strādā vienā telpā. Skolotāja Lesnieka
darbs labs, sirsnīgs, dzīvs, viņa
pasniegtajos mācību priekšmetos
skolēnu sekmes labas.”
1925. gada 9. decembrī skolas
pārzinim Kārlim Kušķim, kurš dzimis
1866. gada 14. septembrī, ir 59 gadus
vecs, pēc Skolotāju pensiju komisijas
atzinuma Nr. 280, piešķir pensiju „Par
35 nokalpotiem gadiem no pamatskolu
skolotāju XI algas kategorijas” (LVVA,
f1632., a7., 1.3. 280. lpp.). Pēc
aiziešanas mūžībā, pirmais Rugāju
skolas direktors atdusas Rugāju
pareizticīgo kapsētā.
No 1925. gada par skolas
pārzini (direktoru) sāka strādāt Jānis
Lesnieks. Dzimis 1893. gada 4. jūlijā
Stāmerienas pagastā, beidzis Rīgas
garīgo semināru, no 1914.-1917.
gadam studējis tieslietas Varšavas

Foto no 1934. gada, kad skola pārcēlās uz jauno, vēl līdz galam nepabeigto skolas
ēku.

un Tartu universitātēs. Lesnieks bijis
bēgļu apgāda un lazaretes priekšnieks
Stāmerienā, pēc tam – Zemstes
institūtā Sibīrijā. Pēc atgriešanās
Latvijā no 1922. gada strādājis
par skolotāju, no 1925. gada – par
skolas pārzini Rugāju sešklasīgajā
pamatskolā.
Dibinājis
Latvijas
Sarkanā krusta nodaļu Rugājos.
Bijis Mazpulku vadītājs un pagasta
revīzijas komisijas priekšsēdis. 1937.
gadā apbalvots ar Mazpulku vadītāja
nozīmi (no grāmatas „Latvijas vadošie
darbinieki”). Vēlāk skolu inspektori
ziņo: „Neskatoties uz nelabvēlīgiem
telpu apstākļiem, skola nostādīta
labi. Visos priekšmetos programma
apzinīgi izpildīta. Vecais skolotājs
Kušķis paspējis pienācīgi nostādīt
savus priekšmetus. Skolotāji J. un
M. Lesnieki strādā ļoti sekmīgi, viņu
darba paņēmieni veikli, pārdomāti.
Atkal sevišķi uzteic latviešu valodas
mācīšanas priekšzīmīgumu.”
Līdz ar jaunā skolas pārziņa
stāšanos
amatā
1925.
gadā,
nekavējoties tiek risināts jautājums
par skolas telpu paplašināšanu. Daži
pašvaldības
locekļi
ierosinājuši
pārbūvēt skolas vajadzībām Rugāju
dzirnavu mūrus, kas atradās netālu no
pagasta valdes nama (tagadējā pasta u.
c. iestāžu ēka), ļoti labā vietā. Tvaika
dzirnavas bija nodegušas 1914. gadā,
stāvēja palikušie mūri, kur jau iekšpusē
sākuši augt jaunie kociņi. Piesaistot
arhitektu Glāzenapu, 1928. gadā sākās

“Vēlāk skolu
inspektori ziņo:
„Neskatoties uz
nelabvēlīgiem telpu
apstākļiem, skola
nostādīta labi.
Visos priekšmetos
programma apzinīgi
izpildīta”.

jaunās skolas ēkas būvniecība vecajos
Rugāja dzirnavu mūros. Kolīdz bija
iespējams, no vecās skolas jau 1934.
gadā Rugāju sešklasīgā pamatskola
pārcēlās uz jauno skolas ēku, kaut
pilnīgi izbūvēta un pabeigta ēkas
celtniecība tika 1936. gada 1. oktobrī,
to skaļi un plaši atklāja 1936. gada 31.
oktobrī kā „Skaistāko Jaunlatgales
apriņķī un vienu no lielākajām
pamatskolas ēkām Latgalē”.
1937. gada 22. augustā pie
skolas atklāja piemiņas plāksni 22
rugājiešiem, kas krita 1919./1920.
gadā, cīnoties par Latvijas atbrīvošanu
Latgales partizānu pulkā.
1940. gadā Piemiņas plāksni
patriotiski
noskaņotie
skolotāji
noņēma un noslēpa skolas bēniņos tā,
ka par tās atrašanās vietu zināja tikai
tie, kuri drīkstēja zināt. 1992. gadā to
atkal novietoja pie skolas, 2014. gadā,
veicot skolas ārsienas renovāciju, to
noņēma un 2016. gadā atjaunoja un
novietoja Rugāju skvērā.
Skolā darbojās 252. Rugāju
Mazpulks, skauti, gaidas. Papildus
mācību priekšmetiem norisinājās
ticības mācības stundas četrām
konfesijām:
Romas
katoļiem,
luterāņiem,
pareizticīgajiem
un
ebrejiem. 1938. gadā skolai pievienoja
Kurmenes krievu skolu. Mācību
sasniegumi augsti.
1940./1941. gadā skolas
nosaukumu nemainīja, nomainīja
mācību saturu, par skolas direktoru
iecēla Andreju Ikaunieku (1905.1970.). Skolotāji Lesnieki vēlāk devās
trimdā uz ASV. Aizliedza Mazpulku,
skautus, gaidas, skolas karogu
sadedzināja. 1941. gada 14. jūnijā
izsūtīja 4 skolēnus – Margaritu un Jāni
Siliņus un Intu un Annu Daukas.
Vācu okupācijas gados skolas
nosaukums – Rugāju tautskola. Skolā
atradās vācu hospitālis.
1944. gada rudenī izveidoja
Rugāju nepilno vidusskolu, vēlāk –
Rugāju valsts nepilno vidusskolu, tad
– Rugāju vidusskolu. Vecākajās klasēs
mācījās jaunieši ne tikai no Rugāju
pagasta, bet arī no Bērzpils, Tilžas, kur
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Sporta nams, 2009. gadā skolā notika reorganizācija,
pievienojot skolai pirmsskolas izglītības iestādi,
kā arī vidusskola pārdēvēta par Rugāju novada
vidusskolu, izremontēta skolas zāle un skolas galā

“1948./1949. mācību gadā
pirmo reizi bija visas
vienpadsmit klases. Pirms
70 gadiem, 39 jaunieši pirmo reizi
absolvēja Rugāju
vidusskolu”.
izvietota Rugāju novada kultūras nodaļa, izmantojot
renovēto skolas zāli daudziem novada un skolas
pasākumiem un sarīkojumiem.
2013. gadā pie skolas atklāts daudzfunkcionāls
sporta stadions, uz sienas pagalma pusē izveidota
ārsienas freska ar Rugāju vēstures skatiem. 2014.
gadā renovēta vidusskolas ārsiena.
Rugāju novada vidusskola nemitīgi mainās
un attīstās. Pēdējos gados tiek renovēta internāta
ēka – tur ir iekārtota moderna ēdnīca un ēdamzāle,
pārcelta un modernizēta kurtuve, ierīkots Rugāju
Jaunieši iniciatīvu – interešu centrs, dāmu klubiņa
„Ūdensroze” Skreines telpa, moderni mācību
kabineti, turpinās gaiteņu un istabiņu remonti, pie

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

tolaik vidusskolas nebija. 1948./1949. mācību
gadā pirmo reizi bija visas vienpadsmit klases.
Pirms 70 gadiem, 39 jaunieši pirmo reizi absolvēja
Rugāju vidusskolu. Šajā pašā gadā, 25. martā, no
Rugāju vidusskolas uz Sibīriju izsūtīja 25 Rugāju
vidusskolas skolēnus.
1947. gada ziemā skola uz laiku tika slēgta, jo
vajadzēja sagatavot malku. Izveidojoties kolhoziem,
skolēnu čaklās rokas bija vajadzīgas visos lauku
darbos. Līdz astoņdesmito gadu beigām septembri
skolēni pavadīja apkārtējo padomju saimniecību
un kolhozu darbos, tā saīsinot mācībām atvēlēto
laiku. Iespējams, ka mācību kvalitāte no tā necieta,
jo Rugāju vidusskola vienmēr ir saglabājusi augstus
sasniegumus gan mācību darbā, gan sportā un citās
aktivitātēs.
Pakāpeniski tika slēgtas pārējās mazās lauku
skoliņas Rugāju novadā – Sudarbes, Nagļu,
Kurmenes, Teteru, Medņu, Upetnieku. 1980.
gadā Rugāju vidusskola bija vienīgā skola Rugāju
pagastā. No 1992. gada uz neilgu laiku atjaunoja
Upmalas sākumskolu.
1973. gadā tika uzcelta internāta ēka blakus
skolai, jo pirms tam internāts bija izvietots vairākās
mājās Kurmenes ielā, kā arī skolēni paši īrēja
istabiņas Rugājos. 1990. gadā skolā tika veikts
kapitālais remonts, kura laikā nomainīja krāsnis
pret centrālo apkuri, 1999. gadā skolas ēkā ievietots
pagasta muzejs, 2006. gadā pie vidussskolas uzcelts

www.rugaji.lv

Pēdējais Rugāju sešklasīgās pamatskolas izlaidums 1940. gadā, 2. rindā centrā skolas pārzinis Jānis Lesnieks.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

“Vācu okupācijas gados skolas
nosaukums – Rugāju tautskola. Skolā
atradās vācu hospitālis”.

Foto no apmēram 1923. gada, kur redzami skolēni pie vecās skolas, vidū ar bārdiņu
skolas pārzinis Kārlis Kušķis, blakus uz kreiso pusi latviešu valodas skolotāja
Freimane un jaunais skolotājs J. Lesnieks.

skolas – stāvlaukuma un rotaļu laukuma izbūve.
Kā redzams no vēstures materiāliem un dzirdams
no bijušajiem absolventiem, Rugāju novada
vidusskolā no pirmsākumiem līdz šodienai vienmēr
ir pastāvējis kvalitatīvs mācību darbs, ar ļoti
kompetentiem pedagogiem, stipras organizācijas,
panākumi sportā un tūrismā, kvalitatīvi kultūras
pasākumi un skolas pašdarbības kolektīvi: skolēnu
jauktie un zēnu kori, skolotāju teātra pulciņš,
šobrīd – deju kolektīvi un ansambļi. Vidusskolā
izveidojušās noturīgas tradīcijas: Žetonu vakars,
skolas salidojumi, Valsts svētku, Lāčplēša dienas,
Ziemassvētku un citu svētku atzīmēšana. Veidojas
daudzas jaunas tradīcijas, piemēram, „Popiela”,
īpaša pēdējā zvana diena u. c.
Skolas direktori: Kārlis Kušķis, Jānis
Lesnieks, Andrejs Ikaunieks, Nadežda Eglīte, E.
Karlsons, Antons Strukovskis, Juris Ločmelis, Inese
Feldmane, Iveta Arelkeviča.
1999. gada 5. jūlijā Rugāju vidusskola
organizēja pirmo salidojumu, par godu vidusskolas
50. izlaidumam, 2004. gada 10. jūlijā- salidojums par
godu skolas simtgadei. Turpāk tas tiek rīkots ik pēc
pieciem gadiem. Šogad - 13. jūlijā Rugāju novada
vidusskola aicina uz skolas salidojumu „Skolai
Rugājos 115”. Bijušie absolventi un visi, kas šeit ir
mācījušies vai strādājuši, esiet atsaucīgi un brauciet
uz skolas salidojumu, izbaudiet satikšanās prieku!
Rugāju skola Jūs gaida 13. jūlijā Rugājos!
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Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece

Šajā mācību gadā Rugāju novada vidusskolas
audzēkņiem tika organizētas dažādas aktivitātes
un pasākumi, sniedzot skolēniem iespēju
pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt tautas
vēsturisko mantojumu. Iniciatīva “Latvijas
skolas soma” paplašināja skolēnu zināšanas
par valsti, tās vēsturi, mantojumu un Latvijas
dabu. Iniciatīvas ietvaros mācību gada laikā
tika noorganizēti septiņi pasākumi, iekļaujot
tos mācību procesā, tādā veidā papildinot jau
esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas
aktivitātes.
Mācību gada sākumā 1.-6.klašu skolēni varēja
vērot jautro teātra izrādi “Trīs sivēntiņi un vilks”,
ko nodrošināja Valmieras kinostudija. Izrāde bija
pamācoša, tā stāstīja par draudzību un tās vērtībām,
un skolēni aktīvi, ar skaļām ovācijām un izbaiļu
saucieniem juta līdzi muzikālās izrādes varoņu
gaitām.
Decembra beigās skolā bija Operas svētki, jo
pie mums ciemojās operdziedātāja Evita Pehlaka
un pianists, Lielās mūzikas balvas 2015 nominācijā
«Par mūža ieguldījumu” ieguvējs Ventis Zilberts ar
koncertprogrammu “Visskaistākais ceļš – mūsu
Latvijai 100”. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādu
komponistu darbiem un latviešu tautasdziesmām.
Operdziedājums savijās ar aizraujošiem stāstiem
par mūziku, operas un kamerdziedāšanas žanru
un solistes Evitas Pehlakas personīgi pieredzētiem
notikumiem mūzikas laukā.
Mūsu aktivitātes papildināja biedrības
“Kultūras artefakts” piedāvātā prāta spēle “Trāpi

simtniekā!”
4.-11.klašu
skolēni ar aizrautību sacentās
savā starpā, mēģinot iegūt
čempiona titulu. Piedaloties
spēlē, skolēni neformālā
gaisotnē pilnveidoja savas
iemaņas strādāt komandā, uzņemties atbildību, ātri
reaģēt netipiskās situācijās, kritiski domāt, vērtēt
un loģiski analizēt informāciju. Skolēni atzina, ka
vēlētos šādā spēlē piedalīties atkārtoti.
Savukārt marta beigās 1.-4.klašu skolēni
baudīja SIA “Dižtirgus” teātra izrādi “Nezinītis
un Zinīte”. Izrāde sniedza pozitīvu ieskatu Nezinīša
dzīvē, palīdzēja tikt vaļā no slinkuma, kā arī sniedza
zināšanas, kā uzvesties pie galda. Nezinītis un Zinīte
kopā ar bērniem atkārtoja labas uzvedības normas,
iemācījās buramvārdus pret slinkumu. Izrāde bija
pamācoša un jautra, skolēniem patika piedalīties
teātra izrādē.
Biedrība “Latvijas Leļļu Teātru klubs” aprīļa vidū
piedāvāja leļļu izrādi “Sapņu kuģis”, kurā rūķu
puisis Diļļuks sapņoja par jūru, bet pats to nenojaušot
nepārtraukti nodarīja jūrai kaitējumu. Muzikālā
izrāde uzrunāja bērnus, aicinot aizdomāties par
vidi, par nepieciešamību saudzēt dabu. Skolēniem
izrādē patika tas, ka piepildījās Diļļuka sapnis – viņš
sadraudzējās ar jūru un iemācījās peldēt.
Folkloras kopa “Vilkači” (Metsepoles Līvu
Kultūras centrs, biedrība) sniedza neaizmirstamu
piedzīvojumu, baudot koncertprogrammu “Jauns
es biju karavīrs”. Pasākums aptvēra dažādas
mācību jomas, sākot ar pamatiem – latvieša

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada vidusskolā
īstenotie iniciatīvas
“Latvijas skolas soma”
pasākumi

tikumiem, patriotismu, tautasdziesmām, papildinot
to ar arheoloģisko apģērbu, bruņojumu, stāstījumu
par vēsturi, un sasaistot to kopā ar latviešu
tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Skolēni
tika iesaistīti diskusijā, rosinot aizdomāties par
karavīra dzīvi, pārbaudīt un pilnveidot savas
vēstures zināšanas. Skolēni izmantoja iespēju arī
paši iemēģināt bruņojumu, ieročus, kā arī mūzikas
instrumentus.
Mācību gada izskaņā skolā vērojām ģimenes
spēlfilmu “Vecā dārza noslēpums”, ko piedāvāja
SIA Studija F.O.R.M.A. Kā saka filmas veidotāji
– tajā ir klasisks stāsts ar labajiem un ļaunajiem
varoņiem, kur atklājas bērnu izdoma, iesaistoties
situācijas risināšanā. Filmā bērniem nākas tikt
galā ne tikai ar mammas privāto dzīvi, bet arī
piedalīties dārza teritorijas aizstāvēšanā, izmantojot
mūsdienīgas tehnoloģijas. Un tad atklājās patiesais
vecā dārza noslēpums… Kāds? Noskatieties filmu!
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros
organizētie pasākumi sniedza iespēju skolēniem
paplašināt savas zināšanas, gūt jaunus iespaidus,
jautri un jēgpilni iesaistīties mācību procesā, tāpēc
MILZĪGS PALDIES LV100 par skaisto dāvanu
svētkos!

Laikā no 2019. gada 16. maija līdz 18. maijam
Rugāju novada vidusskolas direktorei Ivetai
Arelkevičai bija iespēja apmeklēt kursus Dublinā
par neformālās izglītības metodēm.
TCA pasākums deva iespēju satikt 9 valstu
(Islandes, Spānijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas,
Vācijas, Igaunijas, Itālijas un Latvijas) pārstāvjus,
dalīties savstarpējā pieredzē gan par neformālo
mācīšanos, gan dažādām radošām idejām, ko
veiksmīgi pielietot arī formālajā izglītībā.
Programma iepazīstināja
ar dažādām
neformālās izglītības metodēm (piemēram, drāmu,
lai veicinātu sociālo iekļaušanu, mākslu un stāstu
veidošanu, lai labāk izprastu savu un audzēkņu
stiprās puses, digitālos medijus radošo ideju
vizualizācijai u.c.). Apmācību pasākuma nodarbības
bija organizētas ļoti pārdomāti, paredzot laiku
refleksijai, dalībnieku atgriezeniskajai saitei pēc
katra metožu bloka, kā arī diskusijām, kur apgūtās
metodes pielietot visveiksmīgāk.
Vērtīgas šķita metodes, kā noteikt skolēnu
mācīšanās tipus, neizmantojot viņiem tik apnicīgos
testus. Līdz šim lielākā daļa pedagogu ir pieraduši
strādāt ar metodēm, kas piemērotākas skolēniem ar
verbālo vai vizuālo mācīšanās veidu, taču mūsdienu
atziņas liecina, ka arvien vairāk klasē ir kinestētiķu.

Nodarbību vadītājas arī jau zināmām
metodēm spēja rosināt atrast jaunu, radošu
pielietojumu (piemēram, lai ar E. Bono
„Sešām domāšanas cepurēm” paraudzīties uz
problēmu no dažādiem skatu punktiem).
Pasākums stiprināja pārliecību, ka skolas
uzsāktais darbs ieviešot kompetenču pieeju
gan formālajā, gan neformālajā izglītībā ir
nozīmīgs un aktuāls ne tikai Latvijā, bet
arī Eiropā. Iegūtās zināšanas visiem skolas
skolotājiem sniedza idejas jēgpilnai jaunā
mācību satura un mācību pieejas realizēšanai
visos skolas piedāvātajos izglītības posmos –
no pirmsskolas līdz vidusskolai.
Pasākuma norises laikā katram
dalībniekam tika dota iespēja prezentēt savu
pārstāvēto izglītības iestādi un Erasmus+
projektu idejas. Tas gan nebija pietiekami ilgs
laiks, lai spētu detalizēti izstrādāt projekta
aktivitātes, taču nelielas iestrādnes tika
veiktas.
Rugāju novada vidusskolas mērķis bija gūt
citu Eiropas skolu pozitīvo pieredzi mācīšanās
prasmju attīstīšanā, kā arī jaunu mācīšanas pieeju
ieviešanu. Komunicējot ar Zviedrijas pārstāvjiem,
secinājām, ka pārmaiņu procesos un eksperimentos

Foto: no personīgā arhīva

Apmācību pasākums Īrijā: Radošās
mācīšanās metodes neformālajai
Iveta Arelkeviča
izglītībai
Rugāju novada vidusskolas direktore

ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nezaudētu izglītības
kvalitāti. Kopā ar Somijas Piikios vispārizglītojošās
skolas un Vācijas Hainberg ģimnāzijas pārstāvēm
apspriedām idejas projektam, kā izmantot digitālos
rīkus efektīvam mācīšanās procesam – abas minētās
skolas prasmīgi izmanto tehnoloģijas mācību
procesā.
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Rugāju novada muzejam
20 gadi
Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

„100 gadus atpakaļ”, „Pirms 100
gadiem”, „1949. gada izsūtīšana Rugāju
un Lazdukalna pagastos”, „Rugāju
pagastam 90”, „Lobreiteņam 100” un
daudzas citas. Katru gadu muzejā tiek
izliktas vairākas ceļojošās izstādes,
kuras tiek veidotas, sadarbojoties ar
dažādām iestādēm, organizācijām,
apkārtējiem novadiem, tuvākiem
un tālākiem muzejiem, bijušajiem
rugājiešiem, rokdarbniekiem un citiem
interesantiem cilvēkiem. Vienas no
lielākajām izstādēm Rugāju novada
muzejā bija Sibīrijas bērnu fonda
un Dzintras Gekas ceļojošā izstāde
„Sibīrijas bērni ” un Irēnas Paideres
dzimtas izstāde „Dzimtas rakstu
raksti”.
Novada muzejs organizē arī
pasākumus:
izstāžu
atklāšanas,
piemiņas vietu atklāšanas, grāmatu
atvēršanas svētkus, piemiņas brīžus
deportācijās cietušajiem 25. martā un
14. jūnijā, piedalās Lāčplēša dienai
veltīto
pasākumu
organizēšanā,
Vislatvijas pasākumā „Satiec savu
meistaru!” un „Muzeju naktī”,
savulaik organizēja arī Upetnieku 8
– gadīgās skolas salidojumu (2011.
gadā) u. c.
Paldies
visiem,
kas kaut
vismazākajā veidā šajos gados ir
sadarbojušies ar novada muzeju:
dalījušies ar atmiņu stāstiem,
dāvinājuši vai ļāvuši nokopēt
fotogrāfijas,
senus
dokumentus,
kartītes,
grāmatas,
atnesuši
senlaicīgus priekšmetus, nākuši vērot
muzeja izstādes, piedalīties rīkotajos
pasākumos, vai vienkārši tāpat
ikdienā ienākuši muzejā! Vislielākais
„Paldies!” Rugāju novada domei, ka
mums novadā ir savs muzejs, kurā
mēs varam uzkrāt un saglabāt ziņas
paši par sevi!

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Rugāju
novada
muzeju
kā
atsevišķu struktūrvienību, novada
iestādi, dibināja 1999. gada 5.
jūnijā. Rugāju novada vidusskolas
skolotājs Leopolds Upītis bija
apzinājis un savācis samērā plašu
novadpētniecības materiālu par
Rugājiem un tas varēja kļūt par
labu startu pagasta muzejam.
Jāteic, ka Rugāju vidusskolā vienā
telpā muzejs pastāvēja jau no
sešdesmitajiem gadiem. To iesākumā
bija izveidojusi Margarita Stradiņa,
vēlāk tajā darbojās Leopolds Upītis.
Muzejs
pastāvēja, bet
par to bija maza interese. Kāpēc tā?
Tāpēc, ka padomju laikos vietējie
novadpētniecības muzeji nedrīkstēja
pastāvēt, tajā nevarēja uzkrāt ziņas par
ievērojamiem vietējiem cilvēkiem,
novadniekiem.
Skolas
muzejā
drīkstēja vākt ziņas tikai par vienu
tēmu – padomju armijas kauju vietām
un Rugāju „atbrīvotājiem”.
Pagasta muzejs tika ievietots
Rugāju vidusskolas ēkā, tam atvēlot
divas telpas, kurās tas strādā visus
20 gadus, arī šobrīd. Kad 2009. gadā
izveidojās Rugāju novads, pagasta
muzejs pārtapa par novada muzeju,
aptverot divu pagastu – Rugāju un
Lazdukalna – vēstures pētniecību.
Muzeja misija ir ne tikai pētīt Rugāju
novada vēsturi, vākt materiālus, bet arī
tos klasificēt, dokumentēt, digitalizēt
un popularizēt.
Novada muzeja pastāvēšanas
laikā tiek vākta informācija par
ievērojamiem cilvēkiem, kas šeit
dzīvojuši vai strādājuši, vēsturiskām
ēkām, arhitektūras pieminekļiem,
skolām, skolotājiem, deportācijām,
kolhoziem u. c. Lai popularizētu
savāktās ziņas, tiek veidotas izstādes,
piemēram, „Ar viņiem lepojamies”,

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.: 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.

12

“Kurmenīte”, 2019. gada JŪNIJS

www.rugaji.lv

13.07.2019.
Uz Rugajiem no visam debess
__

__

pusem, mus visus
sodien tikties sauc
__

__

>

Rugaju novada svetki!
____

____

No plkst. 1200

Plkst. 1400 - 2000
Rugāju sporta stadionā

Rugāju novada vidusskolā

Rugāju novada vidusskolas 115 gadu jubilejas
pasākumi (Rugāju novada vidusskola atvērta no plkst. 1200)
No plkst. 12

00

Skolas vēsture atmiņās, bildēs un videosižetos
No plkst. 13

- 15

tālruni 27 832 856 (Arnita Pugača))

No plkst. 1500

Rugāju sporta stadionā

Skolas vēstures kabinetā

30

“Laser Tag LATGALE” spēle (Iepriekš piesakoties pa

00

Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
No plkst. 1330 - 1630

Rugāju ciema teritorijā (starts vidusskolas pagalmā)

Mūzikas kabinetā internāta korpusa 2.stāvā

Interaktīva prezentācija „Komponisti, prozaiķi un
dziesmu tekstu autori Rugāju novadā”
No plkst. 1500- 1730

Vizuālās mākslas kabinetā internāta korpusa 2.stāvā

Kaligrāﬁjas meistarklase „Vēlējums skolai”
No plkst. 1300
Iespēja apceļot Rugāju novadu pa maršrutu:
Rugāji-Silenieku skola - Saipetnieki Benislava - Rugāji (Izbraukšana no Rugājiem plkst. 1300

Foto orientēšanās
No plkst. 1600
Iespēja baudīt gardo skolas zupu Vārnienes
upes krastā
No plkst. 1300

Rugāju novada muzejā

Skatāma izstāde par novada teritorijā bijušajām
skolām
Plkst. 1800

(laukumā pie ēkas Kurmenes ielā 36))

Rugāju sporta centrā

Plkst. 1200

Skolas jubilejas svētku pasākums “115 gadi 115
minūtēs”

Rugāju parka estrādē

Rugāju novada Bērnības svētki (aicināti piedalīties Rugāju Plkst. 2030
novadā 2014. gadā dzimušie bērni kopā ar krustvecākiem)

Aijas Andrejevas un pavadošās grupas koncerts

No plkst. 11

00

Rugāju parkā

Amatnieku tirdziņš (Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties
līdz šī gada 5.jūlijam zvanot pa tālruni 27 832 856
(Arnita Pugača))

No plkst. 1300

Rugāju parkā, Rugāju jauniešu iniciatīvu-interešu centrā

Radošās darbnīcas, atrakcijas un izklaides bērniem
No plkst. 1400 - 1700
Resursu centrā “Skreine“

Kvīlinga meistarklase

Rugāju parka estrādē

Plkst. 2200

Rugāju parka estrādē, Rugāju tautas namā

Balle ar grupām “Zelta kniede” un
“Kreicburgas Ziķeri”
Ieeja: uz koncertu un balli - 5,00 eiro;
tikai uz koncertu - 3,00 eiro; tikai uz balli - 4,00 eiro

Rugāju novada svētku pasākumu ietvaros tiks fotogrāfēts un ﬁlmēts!
Sekojiet līdzi informācijai par svētku norisi arī - www.rugaji.lv un
www.facebook.com/@Rugāju novads

