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Veselības veicināšanas
semināru cikls Rugāju
Lonija Melnace
Rugāju
novada domes
novadā
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts
budžeta piešķirtos līdzekļus, īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO
VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi
Rugāju novada iedzīvotājiem”, kura mērķis ir veicināt Rugāju novada
sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību
rūpēs par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas
pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Aprīlī Rugāju
novadā paredzēts izglītojošo semināru cikls. Viens no semināriem jau norisinājās
23.03.2019. Lazdukalna saieta namā. Semināra tēma bija “Kas ir veselīgs
dzīvesveids?” Seminārā tika runāts par to kā būt mierā ar sevi, kā izprast jūtu
pasauli un savu uzvedību, kāpēc ēdam par daudz? Tika ietvertas arī tēmas par
dzīves vērtībām, prāta asumu, emocijām un elpošanu, domu spēku un apzinātības
treniņu.
02.04.2019. plkst. 10:00 - 13:00 Rugāju tautas namā (Kurmenes iela 87,

Rugāji, Rugāju novads)

Norisināsies uztura speciālistes Līgas Balodes seminārs par
ēšanas paradumu maiņu kā veselības priekšnoteikumu.
08.04.2019. plkst. 10:00 - 13:00 Lazdukalna saieta namā
(Benislava, Skolas iela 3A);
08.04.2019. plkst. 14:00 - 17:00 Skujetnieku feldšeru veselības
punktā (Liepu iela 4-3, Skujetnieki, Rugāju novads)
Norisināsies norisināsies veselības veicināšanas seminārs „Mobilā
sirds” . Pasākuma programmā paredzēta kardiologa Nikolaja
Sorokina lekcija par sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksi un
regulārajām veselības pārbaudēm, kas attiecas uz šo saslimšanu agrīnu
diagnosticēšanu u.c. jautājumi.
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”
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aktivitātēs!

26.04.2019. plkst. 14.00
Rugājos

Kopīgiem spēkiem sakopsim teritoriju ap Rugāju ūdenskrātuvi,
lai nākotnē mūs priecētu tīra, zaļa un viesmīlīga
pastaigu taka! Lūgums līdzi ņemt zāģus!
(Pulcēšanās pie Rugāju novada domes ēkas)

Benislavā

Aicinām sakopt Lazdukalna pagasta apkārtni!
Lūgums līdzi ņemt darbarīkus!
(Pulcēšanās pie ēkas Bērzu ielā 8)
Talkas koordinatore: Līga Kravale (tālrunis: 27818471)
Saimnieciskās nodaļas vadītājs: Jānis Morozs (tālrunis: 27808286)
Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece:
Dzidra Šmagre (tālrunis: 26382209)

12.04.2019. plkst. 19.00 - 20.00 Lazdukalna saieta namā
(Benislava, Skolas iela 3A)
Dziedinošā vingrošana ar elpošanas vingrinājumiem.
17.04.2019. plkst. 18:00 - 21:00 IK “RŪĶU NAMS” (Egļusala, Rugāju

pagasts, Rugāju novads)

Uztura mācības praktiskās nodarbības.
26.04.2019. plkst. 10:00 - 13:00 Rugāju tautas namā (Kurmenes iela 87,

Rugāji, Rugāju novads)

Seminārs par onkoloģisko slimību cēloņiem un to proﬁlaksi,
pieaicinot speciālistu, kas ir radījis rezonansi sabiedrībā ar saviem
ieteikumiem, īpaši orientējoties uz mērķauditoriju vecumā pēc 54
gadiem.
26.04.2019. plkst. 19:00 - 20:00 Lazdukalna saieta namā (Benislava,

Skolas iela 3A)

Dziedinošā vingrošana ar elpošanas vingrinājumiem.
27.04.2019. plkst. 10:00 - 13:00 Lazdukalna saieta namā (Benislava,

Skolas iela 3A, Rugāju novads)

Seminārs „Aktīva ik diena” – ﬁzisko aktivitāšu nozīme slimību
proﬁlaksē.
DALīBA AKTIvITĀTĒS IR BEZMAKSAS!

Z/S “Mežaines”

bērnus un jauniešus kopā ar vecākiem aicina
apgūt jāšanas prasmes un rūpes par dzīvnieku!
Labprāt iemācīsim atvest zirgu no aploka, notīrīt un izsukāt
spalvu, apseglot to. Varēs apgūt vadīt zirgu soļos,
rikšos, lēkšos.
Kad elementārās jāšanas prasmes būs apgūtas, tad var doties
izjādē pa apvidu un ja būs vēlēšanās, tad pārvarēt kādu barjeru.
INTERESENTI TIKS IEPAZĪSTINĀTI AR INSTRUKTĀŽU UN
NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU, KAS JĀZINA PIRMS DOTIES
PIE ZIRGA!

NODARBĪBAS BEZ MAKSAS TIKS
ORGANIZĒTAS GRUPĀS

NO MAIJA LĪDZ SEPTEMBRIM!

Informējam, ka reģistrējoties kādam projekta pasākumam, dalībnieks piekrīt, ka informācija, kas tiek
sniegta, var tikt izmantota saziņai par pasākuma norisi. Jūsu personas datu saturošās informācijas
apstrāde tiks veikta tikai noteiktos un likumīgos nolūkos. Informējam, ka pasākumu gaita var tikt
filmēta, kā arī fotografēta, un šie materiāli tiks izmantoti publicitātes nodrošināšanai, informējot
sabiedrību par ES fondu ieguldījumu Latvijā. Reģistrējoties pasākumam un tajā piedaloties, dalībnieks
apzinās un piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts.

“Kurmenīte”

Foto: Agrita Luža

2

Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Esam sagaidījuši astronomisko
pavasari, gaisā jau arvien vairāk
jūtamas pavasara noskaņas.

|

2019. gada marts

Aizvadītajā mēnesī
pašvaldībā saņemti pozitīvi
apstiprinājumi no Lauku
atbalsta dienesta par pieciem
meliorācijas
projektu
atzinumiem, ir izsludināts
iepirkums visām piecām
projekta daļām par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzības
veikšanu. Tāpat ir izsludināts
iepirkums Rugāju ciema
apgaismojuma
un
ietves
izbūvei.
Tā kā ir izsludināta LEADER
projektu pieņemšanas kārta
„Vietas potenciāla atttīstības
iniciatīvas”, tad arī no
pašvaldības tiek gatavoti trīs
projekti. Ar līdzfinansējumu
atbalstīt
divus projektus
lūgušas
divas
biedrības.
Turpmākajos mēnešos aicinu
sekot līdz informācijai gan
pašvaldības informatīvajā izdevumā,
gan mājaslapā un izmantot piedāvātās
iespējas projektā „Dzīvo vesels”,
kura aktivitātes norisināsies jau sākot
ar aprīli, paredzētas gan sportiskas
aktivitātes, gan semināri.

|

Aizvadīto gadu laikā sabiedrībā
tiek aktualizēts jautājums par bērnu
namu samazināšanu, par iespējām
dot bērniem audžuģimeni un dzīvi
tajā. Lai līdz tam nonāktu ir virkne
pasākumu, kas jāizpilda un jānokārto,
lai par tādu ģimeni kļūtu. Pāris
mēnešus atpakaļ,
atbalsta centrs
audžuvecākiem ir izveidots Gulbenē.
Ja ir iedzīvotāji mūsu novadā, kas
gatavi sniegt bērniem ģimeni, mājas,
vecāku un sirds mīlestību, laipni
aicināti uz atbalsta centru „Airi”, kur
sniegs atbildes uz visiem jautājumiem.
Rugāju pašvaldība ir iesaistījusies
projektā „PumPurs”, šī aktivitāte
ļauj, priekšlaicīgi mācību problēmās
nonākušajiem un pārtraukušajiem,
jauniešiem iekļauties atpakaļ mācību
ciklā, lai pēc izstrādāta darba plāna
sekmētu atgriešanos mācību procesā.
Marta sākums asociējas ar ziediem
un sveicieniem - mums sievietēm.
8.marta vakars Lazdukalna Saieta
namā tika pavadīts sirsnīgā atmosfērā,
kur Līga Rīdere un Rihards Krilovs
sniedza skaistu, emocionālu koncertu
savām klausītājām.
Šovasar mūsu novada vidusskola

www.rugaji.lv
svinēs
skaistu
jubileju,
tāpēc
Kurmenītē turpinām interviju ciklu
ar mūsu novadniekiem un novada
vidusskolas
absolventiem.
Šajā
reizē uzrunājām Sanitu Burķīti, kura
sniedza ieskatu par savas dzīves un
darba gaitām.
Šogad jau aprit 70 gadi kopš
dienas, kad daudzām mūsu valsts
piederīgo ģimenēm, tajā skaitā arī
no mūsu novada, aizsākās smagais
represiju ceļš. Pazemojumi, sāpes,
dzimto māju, tuvinieku un Dzimtenes
pazaudēšana - tā ir tikai daļa, ko nācās
pārciest izsūtītajiem iedzīvotājiem.
Mūsu pienākums ir runāt un atcerēties
par valsts vēstures lappusēm, iedegt
svecītes un nolikt ziedus.
Ir pienācis marts, laiks, kad ik
gadu notiek mazo novada dziedošo
bērnu konkurss „Cālis”. Arī šis gads
nav izņēmums, tāpēc ar nepacietību
gaidām mazo cālēnu sniegumu. Vēl
pavisam nedaudz līdz brīdim, kad
kārsim šūpoles, krāsosim košākās
olas, lai sagaidītu pavasara svētkusLieldienas! Lai enerģisks un ražīgs
nākamais darba mēnesis! Uz tikšanos!

Rugāju novada domes 2019. gada 22. marta sēdē pieņemtie lēmumi

Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 22.martā notika Rugāju novada
domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers,
Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere,
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemts 51 lēmums.
Par adreses piešķiršanu viensētai
Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirta
adrese viensētai, kas atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0205. Rugāju
novada dome nolēma piešķirt adresi viensētai, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 007 0205 un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 007 0205 - ,,Cirtuma mājas”,
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577.
Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem
īpašumiem
1. Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts
nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3874 012 0617, kura sastāvā ir zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0419
– 2,2 ha platībā, un 3874 012 0617 – 2,0 ha platībā;
Rugāju
novada
dome
nolēma
piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874
012 0617 – 4,2 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0419
– 2,2 ha platībā un 3874 012 0617 – 2,0 ha platībā,
nosaukumu ,,Austrīši”.
2. Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo
informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts
nosaukums nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3874 014 0142, kura sastāvā ir zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0142 – 11,9 ha
platībā. Rugāju novada dome nolēma piešķirt
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874
014 0142, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra

apzīmējumu 3874 014 0142, nosaukumu ,,Dziedri”.
Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3874 004 0260 nomu
Rugāju novada dome izskatīja J. S. iesniegumu
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 004 0260 – 4,9 ha platībā, uz
10 gadiem. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0260
atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas, kuru tiesiskais
valdītājs ir J. S. Rugāju novada dome nolēma
iznomāt J. S. apbūvētu lauksaimniecības zemi
ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0260 – 4,9 ha
platībā. Zemes nomas līgumu slēgt 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 nomas līgumu pagarināšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja A. S. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 77 termiņu uz 10 gadiem. Uz
12.03.2019. A. S. nebija zemes nomas maksas
un nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 77, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3864 010 0107 – 17,1 ha
platībā, termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
2. Rugāju novada dome izskatīja J. B. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 45 termiņu uz 10 gadiem. Uz 12.03.2019.
J. B. bija zemes nomas maksas parāds EUR 0,33
apmērā, nebija nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 45, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 010 0182
– 13,0 ha platībā un 3864 010 0115 – 18,6498 ha

platībā, termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Rugāju novada dome izskatīja P. G. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 60 termiņu uz 10 gadiem. Uz 13.03.2019.
P. G. nebija zemes nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome
nolēma
pagarināt
lauksaimniecības
zemes
nomas līguma Nr. 60, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0404 – 4,2 ha platībā, nomas
līguma termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4. Rugāju novada dome izskatīja P. P. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes nomas
līguma Nr. 18 termiņu uz 10 gadiem. Uz 12.03.2019.
P. P. bija zemes nomas maksas parāds EUR 19,86
apmērā, nebija nekustamā īpašuma nodokļa parāda.
Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 18,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
006 0406 – 2,0 ha platībā, termiņu uz 10 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
5. Rugāju novada dome izskatīja R. B. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 10-3/53 termiņu uz 10 gadiem.
Uz 13.03.2019. R. B. bija zemes nomas maksas
parāds EUR 46,68 apmērā, bija nekustamā īpašuma
nodokļa parāds EUR 62,36 apmērā. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/53, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0077 – 6,0 ha
platībā, termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
6. Rugāju novada dome izskatīja Z. P. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt lauksaimniecības zemes
nomas līguma Nr. 10-3/113 termiņu uz 10 gadiem.
Uz 12.03.2019. Z. P. nebija zemes nomas maksas
un nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 10-3/113, zemes vienībai
turpinājums 3. lpp.
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ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0052 – 2,4 ha
platībā, termiņu uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
7. Rugāju novada dome izskatīja A. P. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz
6 gadiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0289 – 9,3 ha platībā un 3864 008 0423
– 3,1 ha platībā. Uz 13.03.2019. A. P. nebija zemes
nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa
parāda. Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 111,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3864 008
0289 – 9,3 ha platībā un 3864 008 0423 – 3,1 ha
platībā, termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha.
8. Rugāju novada dome izskatīja A. S. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 6
gadiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
007 0123 – 2,5113 ha platībā. Uz 07.03.2019. A. S.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 229, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem
3864 007 0123 – 2,5113 ha platībā, termiņu uz 6
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu EUR 53,00
(bez PVN) par 1 ha.
9. Rugāju novada dome izskatīja A. G. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0423 – 1,5 ha platībā un izbeigt nomas
tiesības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0086 – 2,8 ha platībā. Uz 11.03.2019. A. G.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 94, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
008 0423 – 1,5 ha platībā (zemes vienības kopplatība
4,6 ha), termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha. Izbeigt 2009.
gada 18. maija Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 94 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 008 0086 – 2,8 ha platībā nomu.
10. Rugāju novada dome izskatīja G. V. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz
6 gadiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3864 004 0092 – 1,2 ha platībā un 3864 004 0163 –
2,4907 ha platībā, un izbeigt nomas tiesības zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0121 –
2,5 ha platībā. Uz 11.03.2019. G. V. nebija zemes
nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa
parāda. Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 139,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 004
0092 – 1,2 ha platībā un 3864 004 0163 – 2,4907 ha
platībā, termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas
maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha. Izbeigt 2009.
gada 29. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 139, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0121 – 2,5 ha platībā nomu.
11. Rugāju novada dome izskatīja I. R. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 6
gadiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3864 004 0154 – 0,6512 ha platībā un 3864 004 0080
– 3,9 ha platībā. Uz 12.03.2019. I. R. nebija zemes
nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa
parāda. Rugāju novada dome nolēma pagarināt
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 209,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864
004 0154 – 0,6512 ha platībā un 3864 004 0080 –
3,9 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN)
par 1 ha.
12. Rugāju novada dome izskatīja I. S. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0506 – 0,04 ha platībā. Uz 07.03.2019. I. S.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
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nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 23, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
004 0506 – 0,04 ha platībā, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
13. Rugāju novada dome izskatīja L. R. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0515 – 0,02 ha platībā. Uz 11.03.2019. L. R.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 72, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
004 0515 – 0,02 ha platībā, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
14. Rugāju novada dome izskatīja P. J. iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 6
gadiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
3864 008 0060 – 1,2 ha platībā, 3864 004 0388 –
0,3 ha platībā un 3864 008 0386 – 0,4 ha platībā.
Uz 12.03.2019. P. J. nebija zemes nomas maksas
un nekustamā īpašuma nodokļa parāda. Rugāju
novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības
zemes nomas līguma Nr. 90, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 3864 008 0060 – 1,2 ha
platībā, 3864 004 0388 – 0,3 ha platībā un 3864 008
0386 – 0,4 ha platībā, termiņu uz 6 gadiem. Noteikt
zemes nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1 ha.
15. Rugāju novada dome izskatīja S. J. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0304 – 4,7 ha platībā. Uz 11.03.2019. S. J.
nebija zeme nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 203, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem
3864 004 0304 – 4,7 ha platībā (zemes vienības
kopplatība 11,25 ha), termiņu uz 6 gadiem. Noteikt
zemes nomas maksu EUR 53,00 (bez PVN) par 1
ha.
16. Rugāju novada dome izskatīja V. O. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0497 – 0,0201 ha platībā. Uz 07.03.2019.
V. O. nebija zemes nomas maksas un nekustamā
īpašuma nodokļa parāda. Rugāju novada dome
nolēma
pagarināt
lauksaimniecības
zemes
nomas līguma Nr. 53, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0497 – 0,0201 ha platībā,
termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
17. Rugāju novada dome izskatīja V. T. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0522 – 0,03 ha platībā. Uz 07.03.2019. V. T.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0522 – 0,03 ha platībā (zemes vienības
kopplatība 0,88 ha), nomas līguma termiņu uz 6
gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
18. Rugāju novada dome izskatīja V. L. iesniegumu
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0503 – 0,02 ha platībā. Uz 11.03.2019. V. L.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 21, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
004 0503 – 0,02 ha platībā, termiņu uz 6 gadiem.
Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
19. Rugāju novada dome izskatīja V. B. iesniegums
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu
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uz 6 gadiem zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0517 – 0,02 ha platībā. Uz 11.03.2019. V. B.
nebija zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda. Rugāju novada dome nolēma
pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma
Nr. 48, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864
004 0517 – 0,02 ha platībā, nomas līguma termiņu
uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja I. L. pilnvarotās
personas M. P. iesniegumu par nekustamā īpašuma
,,Aijiņas” sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma
no nekustamā īpašuma “Aijiņas”, ar kadastra Nr.
3874 012 0210 – 8,7 ha kopplatībā, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0627 –
2,6 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu
un piešķirot nosaukumu ,,Mežinieki”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0627
mainīt zemes lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
2. Rugāju novada dome izskatīja L. V. iesniegumu
par nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas”
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3874 012 0574. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. No nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas”,
ar kadastra numuru 3874 012 0062 – 113,0 ha
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0063 – 1,2 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Sniegpulkstenīši”.
2.2. No nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas”,
ar kadastra numuru 3874 012 0062 – 113,0 ha
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0574 – 108,2 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Taureņi”.
2.3. No nekustamā īpašuma ,,Vozņesensku mājas”,
ar kadastra numuru 3874 012 0062 – 113,0 ha
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3874 012 0646 – 1,7 ha platībā,
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Meža stūri”.
2.4. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012
0574 – 108,2 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo
īpašumu un ievērojot Rugāju novada teritorijas
plānojumu. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības
projekta izstrādei.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas
ierosināšanu
1. Rugāju novada dome izskatīja J. B. iesniegumu
ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Briežu
darbnīcas” ar kadastra numuru 3874 004 0265 –
1,89 ha kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma
sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Briežu
darbnīcas” ar kadastra numuru 3874 004 0265 – 1,89
ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju
pagastā.
2. Rugāju novada dome izskatīja A. D. iesniegumu
ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Čopu
kalns” ar kadastra numuru 3874 012 0007 – 7,1 ha
kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma sagatavot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Čopu kalns” ar
kadastra numuru 3874 012 0007 – 7,1 ha kopplatībā,
kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
3. Rugāju novada dome nolēma sagatavot
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Kurmenes iela
44” ar kadastra numuru 3874 012 0606 – 0,1446 ha
platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta
Rugājos, Kurmenes ielā 44.
turpinājums 4. lpp.
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Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Rugāju novada dome izskatīja Eduarda Stalidzāna
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no deputāta
pienākuma veikšanas ar 2019. gada 14. martu.
Rugāju novada dome nolēma izbeigt Rugāju
novada domes deputāta Eduarda Stalidzāna
pilnvaras pirms termiņa, ņemot vērā deputāta
personisku rakstveida iesniegumu.
Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās
iepirkumu komisijas sastāvā
Rugāju novada dome izskatīja Eduarda Stalidzāna
iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no Iepirkumu
komisijas sastāva. Ņemot vērā, ka Rugāju novada
domes Pastāvīgā iepirkumu komisija sastāv no
pieciem locekļiem, ir nepieciešams ievēlēt piekto
locekli. Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra
Kapteine izvirzīja komisijas sastāvā ievēlēt Janu
Krilovu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Ar 2019. gada 26. martu izslēgt Eduardu Stalidzānu
no Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāva.
2. Ar 2019. gada 27. martu ievēlēt Janu Krilovu
Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā par
komisijas locekli.
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Rugāju novada dome nolēma atsavināt atklātā
izsolē nekustamo īpašumu “Lauciņi”, ar kadastra
numuru 3864 008 0244 – 9,12 ha platībā, kas atrodas
Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Apstiprināt
nekustamā īpašuma “Lauciņi” izsoles sākumcenu
EUR 15 417,07 (piecpadsmit tūkstoši četri simti
septiņpadsmit euro un 07 centi).

priekšsēdētājam un vismaz trīs bāriņtiesas locekļiem,
nepieciešams ievēlēt vēl vienu bāriņtiesas locekli.
Rugāju novada dome nolēma ar 2019. gada 1.
aprīli līdz 2019. gada 31. augustam par Rugāju
novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Janu Briedi.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. Pieņemt saistošos noteikumus “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rugāju novada pašvaldībā”.
2. Pieņemt saistošos noteikumus “Rugāju novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas
samazināšanas kārtība”.
3. Apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un
uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības
iestādēs, atskaitīšanu no tām un pirmsskolas
izglītības nodrošināšanu vasaras periodā”.

2019. gada 13. martā rakstiskā izsolē ar augšupejošu
soli tika izsolītas nomas tiesības uz zemes vienību
ar kadastra numuru 3864 006 0191. Nomas tiesību
izsolē P. P. nosolīja lielāko nomas maksu - EUR 60,03
bez PVN par 1 ha, jeb EUR 163,70 bez PVN par
visu zemes gabalu. Rugāju novada dome nolēma
apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3864 006 0191 nomas tiesību izsoles rezultātus.
Nolēma parakstīt lauksaimniecības zemes nomas
līgumu ar P. P. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864
006 0191 – 2,7270 ha platībā.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem

Rugāju novada dome nolēma izsolīt nomas tiesības
uz Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
3874 018 0116 (2,7701 ha), 3864 004 0187 (1,1 ha),
3864 001 0344 (0,8 ha), 3864 007 0097 (5,1 ha) un
3874 018 0191 (4,1 ha).

Rugāju novada dome izskatīja iesniegtos
iesniegumus ar lūgumu atbalstīt sagatavotos
sabiedriskā labuma projektus iesniegšanai Eiropas
Savienības Eiropas lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa
5.kārtā. Rugāju novada dome nolēma atbalstīt:
1. Biedrības „Mēs pasaulē” sagatavoto
projektu „Mana balss Zvaigžņu ceļā”. Projekta
apstiprināšanas gadījumā ieplānot projektam
pašvaldības
līdzfinansējumu
no
projekta
attiecināmajām izmaksām – EUR 342,50 (trīs simti
četrdesmit divi euro 50 centi), no Rugāju novada
pašvaldības 2019.gada budžeta.
2. Biedrības „Sporta klubs Rugāji” sagatavoto
projektu „ Sacensību tehniskais nodrošinājums
un trases labiekārtošana”. Projekta apstiprināšanas
gadījumā
ieplānot
projektam
pašvaldības
līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām
izmaksām – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci
simti euro 00 centi), no Rugāju novada pašvaldības
2019.gada budžeta.
3. Rugāju novada vidusskolas sagatavoto
projektu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Rugājos”. Projekta apstiprināšanas gadījumā
ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no projekta
attiecināmajām izmaksām – EUR 3000,00 un
līdzfinansējumu
projekta
neattiecināmajām
izmaksām EUR 28337,59 apmērā, kopā EUR
31337,59 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti
trīsdesmit septiņi euro 59 centi), projekta realizācijai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
4. Rugāju Sporta centra sagatavoto projektu
„Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam
un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā”. Projekta
apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības
līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām
izmaksām – EUR 1999,70 un PVN 21% apmērā,
kā projekta neattiecināmās izmaksas EUR 4199,37
apmērā, kopā EUR 6199,07 (seši tūkstoši viens
simts deviņdesmit deviņi euro 07 centi), un projekta
realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
5. Rugāju novada Eglaines pamatskolas
sagatavoto projektu „ Multisensorā “Brīnumu
istaba” Eglainē”. Projekta apstiprināšanas gadījumā
ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR 1780,30
(viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit euro 30
centi), un projekta realizācijai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē.

Par nekustamā īpašuma “Lauciņi” atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Par bāriņtiesas locekļa iecelšanu
Ņemot vērā, ka bāriņtiesas sastāvā

Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas jauniešu
čempionātā
Rugāju novada dome izskatīja Latvijas Svarbumbu
Celšanas Asociācijas iesniegumu ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu Rugāju novada sportistu dalībai
Eiropas jauniešu čempionātā U-12/U-18 un Eiropas
kausā svarbumbu celšanā, kas notiks Parīzē,
Francijā, no 2019. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam.
Rugāju novada dome nolēma piešķirt finansiālu
atbalstu EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro
un 00 centi) apmērā, Rugāju novada sportistiem,
apmaksājot avio biļetes uz Eiropas jauniešu
čempionātu U-12/U-18 un Eiropas kausu svarbumbu
celšanā, Parīzē, Francijā.
Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rugāju
novada bibliotēkās
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju
novada pašvaldības bibliotēku sniegto maksas
pakalpojumu (dokumenta kopēšana, drukāšana,
skenēšana) izcenojumu.
Par transporta izdevumu segšanu
Rugāju novada dome izskatīja I. B. iesniegumu
ar lūgumu segt transporta izdevumus bērnu
nogādāšanai
no Rugāju novada Eglaines
pamatskolas uz dzīvesvietu. Ņemot vērā attiecīgo
ceļa posmu un skolēnu skaitu tajā, nav lietderīgi
grozīt skolēnu autobusa maršrutu. Kā lietderīgāks
risinājums ir segt transporta izdevumus, kas I. B.
rodas nogādājot bērnus no skolas uz dzīvesvietu.
Rugāju novada dome nolēma segt transporta
izdevumus, 8 litri uz 100 km, I. B., kas rodas
nogādājot bērnus no skolas uz dzīvesvietu
2018./2019. mācību gadā.
Par nomas tiesību izsoli
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jābūt

Par noteikumu apstiprināšanu

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes
centrā “Rugāji” segšanu
Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai
uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā
“Rugāji” - 192.96 (viens simts deviņdesmit divi euro
un 96 centi) mēnesī no Rugāju novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu sadaļas, Sociālās aprūpes
centrs “Rugāji”.
Par
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciemā
2012. gadā Rugāju novada administratīvajā teritorijā
tika realizēti trīs projekti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas
ciemā”,
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā” un
“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Rugāju novada Rugāju ciemā”. Rugāju ciemā
centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ierobežota finansējuma dēļ realizēja daļā ciema
teritorijas. Rugāju novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam rīcības un investīciju plānā ir
plānots ilgtermiņā veicināt ūdenssaimniecības un
kanalizācijas sistēmas attīstību Rugāju ciemā II un
III kārtā, kur nodrošinās jaunu ūdenssaimniecības un
kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un pieslēgumu
ierīkošanu visā ciema teritorijā. Rugāju novada
dome nolēma uzdot Attīstības un plānošanas
nodaļai uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciema atlikušajā
teritorijā, uzsākt būvprojekta izstrādi, paredzot
pieslēgumu ierīkošanu pie ūdensvada un attīrīšanas
iekārtām.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www. rugaji.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2019

Zināšanai!
Rugāju novada dome informē, ka no 2019.
gada 18. marta līdz 2019. gada 18. aprīlim tiek
aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru
pilna masa pārsniedz 10 tonnas uz Rugāju
novada autoceļiem.
Ar autoceļu nosaukumiem un posmiem
kilometros var iepazīties Rugāju novada pašvaldības
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Jaunumi.
Tālrunis informācijai: Saimnieciskās nodaļas
vadītājs Jānis Morozs 27808286; Saimnieciskās
nodaļas vadītāja vietniece Dzidra Šmagre 26382209;
Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
Uldis Melnacis 27801859.
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“AIRI vecākiem” – papildus
Izsoles
Līga Šustova
atbalsts audžuģimenēm,
Rugāju novada domes juriskonsulte
aizbildņiem, adoptētājiem un Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības
– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097
viesģimenēm
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 5,1 ha kopplatībā, rakstiska
Rasma Piliņa
Gulbenes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “AIRI vecākiem” vadītāja

Lai mazinātu bērnu
skaitu
bērnunamos,
darbu dažādos Latvijas
novados
uzsākuši
ārpusģimenes
aprūpes
atbalsta centri, kā arī
tiek veidotas specializētās
audžuģimenes
(krīzes
ģimenes un ģimenes
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem).
Mūsu
centrs „AIRI vecākiem”
telpās Gulbenē, Rīgas
ielas 47 savas durvis vēra
pērnā gada novembrī
un ir viens no pieciem
centriem, ko Latvijā
izveidojusi Latvijas SOS
bērnu ciematu asociācija.
Kā jau pats centra
nosaukums vēsta - būsim
tie, kas audžuģimenēm
un
bērniem
centīsies
pasniegt airus, lai visiem
kopā tā laiva uz priekšu
slīd vieglāk. Vārda AIRI
burtiem ir atšifrējums:
attīstība,
informācija,
resursi, izglītība. Visi
mūsu centra atbalsta veidi
paredzēti audžuvecākiem,
aizbildņiem, adoptētājiem
un viesģimenēm. Centrs
piedāvā sociālā darbinieka
un psihologa konsultācijas,
apmācības, atbalsta grupas
un cita veida atbalstu.

Es esmu strādājusi
bāriņtiesā,
darbojusies
ar bērniem, kuri palikuši
bez vecāku aprūpes un
palīdzējusi viņiem meklēt
audžuģimenes, aizbildņus,
tādēļ ļoti labi pazīstu
sarežģītās
situācijas,
ar
kādām
jāsaskaras
audžuvecākiem
un
aizbildņiem, pārzinu bērnu
un ģimeņu vajadzības. Šīs
ģimenes ar grūtībām bieži
cīnās pašas. Atbalsta grupas
un speciālistu konsultācijas
daļēji jau darbojas, bet tā
visa ir bijis par maz, tālu
no dzīvesvietas. Mūsu
centrs visus šos atbalsta
pasākumus
koordinēs
un būs tāda kā “vienas
pieturas aģentūra”, kur
audžuvecākiem
vērsties
pēc atbalsta. Kopš janvāra
atbalstu var saņemt arī
aizbildņi,
adoptētāji
un
viesģimenes.
Arī
aizbildņi līdz šim bijuši
nedaudz pamesti novārtā.
Nereti aizbildnību par
mazbērniem
uzņemas
vecvecāki, kuri īsti nezina,
kur vērsties, ja vajadzīga
palīdzība.
Jāapzinās, ka būt
par audžuģimeni nav
viegli – jābūt gataviem,

ka no pieņemtā bērna
nāksies šķirties. Tā ir
ģimene uz laiku, kas to
labāko dod ar domu, ka
bērnam tomēr vajadzīgas
pastāvīgas mājas – savā
vai adoptētāju ģimenē.
Bet audžuvecāki var bērnu
arī adoptēt, ja atgriešanās
bioloģiskajā ģimenē vairs
nav iespējama. Par šiem un
daudz citiem audžuģimeņu
darba aspektiem runāsim
arī
audžuģimeņu
un
adoptētāju apmācību grupā,
kuru šobrīd veidojam.
Apmācības sāksies šī
gada 11.aprīlī Gulbenē,
Gulbenes
ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra
“AIRI vecākiem” telpās.
Komplektējam
atbalsta
grupas, kā arī ir iespēja
pievienoties jau darbu
uzsākušām
atbalsta
grupām Gulbenē, Rankā,
Zosēnos, Viļakā, Balvos,
Tilžā, Lubānā.
Aicinu iedzīvotājus, kuri
jūt sirds aicinājumu uzņemt
savā ģimenē bērnus vai to
jau dara, droši zvanīt man pa
kontakttālruni 29127262,
sociālajai darbiniecei pa
kontakttālruni 26681443
vai nākt ciemos uz atbalsta
centru Rīgas ielā 47.

VPVKAC speciālistu
seminārs Valsts ieņēmumu
dienestā Rīgā
Arnita Pugača
Rugāju Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

2019. gada 12. martā
Valsts
ieņēmumu
dienestā Rīgā norisinājās
VPVKAC (Valsts un
pašvaldības
vienoto
klientu
apkalpošanas
centru)
speciālistu
seminārs.
Mācību laikā tika gūta
praktiska pieredze gada
ienākumu
deklarācijas
aizpildīšanā, Valsts zemes
dienesta e-pakalpojumu un
pilnvarotā e-pakalpojuma
pieteikšanā.
Mācību
kursā piedalījās lektori

no Nodarbinātības valsts
aģentūras, Valsts zemes
dienesta,
Pilsonības
un
migrācijas
lietu
pārvaldes, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras
un
Valsts
ieņēmumu
dienesta, kuri informēja
par
aktualitātēm
šo
iestāžu
piedāvātajos
pakalpojumos.
Semināri norisinājās
vairākās grupās un tos
apmeklēja
VPVKAC
speciālisti
no
visas
Latvijas.
No
Rugāju

novada mācību kursu
noklausījās Rugāju Valsts
un pašvaldības vienotā
klientu
apkalpošanas
centra speciāliste Arnita
Pugača. Mācību kursa
mērķis
bija
informēt
VPVKAC speciālistus par
aktualitātēm pakalpojumu
grozos.
Ņemot
vērā
iepriekš minēto, Rugāju
un Benislavas Valsts un
pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas speciālistes
gaida ikvienu klientu
centrā.

nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18.
aprīlim plkst., 11.30. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā
48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019.
gada 18. aprīlī plkst. 11.30.
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības
– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2,7701 ha kopplatībā, rakstiska
nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīļa
plkst., 11.45. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos,
Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī
plkst. 11.45.
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības
– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 4,1 ha kopplatībā, rakstiska nomas
tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt
Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst.,
12.00. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju
pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst.
12.00.
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības
– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 1,1 ha kopplatībā, rakstiska
nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18.
aprīlim plkst. 12.15. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48,
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada
18. aprīlī plkst. 12.15.
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības
– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0344
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 0,8 ha kopplatībā, rakstiska
nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var
iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18.
aprīlim plkst., 12.30. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48,
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada
18. aprīlī plkst. 12.30.
Ar izsoles 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. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas
nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes,
Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr.
LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Lauksaimniecības zemes “Lauciņi” mutiska
pārdošanas izsole
Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma
“Lauciņi” – lauksaimniecības zeme, ar kadastra numuru 3864 007
0097 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 9,12 ha kopplatībā,
mutiska pārdošanas izsole. Ar izsoles 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. Izsoles pretendenti
pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk
kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 12.45. Visiem pretendentiem
jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi)
Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS
„Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas
nodeva netiek atmaksāta. Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos,
Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī
plkst. 12.45.
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Projekts “Atbalsts
Sirds veselības
priekšlaicīgas mācību nedēļa
pārtraukšanas
Rugāju novada vidusskolā
Liene Pipure
samazināšanai”
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece

Ieva Sīle
Projekta koordinatore

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada dome 2019. gada 8. februārī ir noslēgusi
sadarbības līgumu Nr. P6-13/08-2019 ar Izglītības
kvalitātes dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.
Projekta īstenotājs ir Izglītības kvalitātes valsts dienests
un sadarbības partneris ir Rugāju novada dome. Projekta
īstenošanas pamats ir 2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta
noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.
Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks - 2019. gada 8. februāris –
2022. gada 31. decembris. Projekta specifiskā atbalsta mērķa
grupa Rugāju novada vidusskolas izglītojamie no 5. līdz 12.
klasei; Rugāju novada Eglaines pamatskolas izglītojamie no
5. līdz 9. klasei.
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam
semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā
izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos
pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS”
sniedz šādu atbalstu: konsultācijas (pedagogs, psihologs,
sociālais pedagogs, pedagoga palīgs); kompensācija par
ēdināšanu; pedagogi iegūst - iespēju un resursus individuāli
strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās
kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas,
darbnīcas, konferences); metodiskos atbalsta līdzekļus
un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
identificēšanai un novēršanai.
Finansējums projekta darbību nodrošināšanai tiek
aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gada semestri
projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo
finansējumu atbilstoši izglītojamo skaitam, kuriem ir
identificēts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks.
Plašāka informācija par projektu www.pumpurs.lv,
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/. Kontaktinformācija
novadā: Ieva Sīle E-pasts ieva.sile@rugaji.lv.

Rugāju novada vidusskolā, izmantojot Eiropas
Sociālā fonda un valsts budžeta piešķirtos
līdzekļus,
projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/072
“DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida
un profilakses veicināšanas pasākumi
Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros
no 11.līdz 15.februārim norisinājās Sirds
veselības nedēļa, kuras laikā varēja uzzināt
un noskaidrot daudz jauna un līdz šim
nezināma par sirds uzbūvi, procesiem un tās
nozīmīgumu.
Šajā nedēļā skolēniem notika tikšanās ar
medicīnas jomas darbiniekiem. 1-9.klašu
skolēni tikās ar skolas medmāsu Aiju Čerevinu,
tās laikā skolēni iepazinās ar medicīnas
inventāru, veica kardiogrammu, pētīja sirds
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veselību. Vidusskolas klases tikās ar ģimenes
ārsti Daci Paideri-Trubņiku, skolēni guva
atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem
par medicīnu, veselību un pozitīvu ieradumu
veidošanu. Skolēni aizrautīgi veidoja plakātus
par sirds veselību, iesaistījās aktivitātēs, kas
paplašināja zināšanas par veselīgu dzīvesveidu,
mērīja asinsspiedienu.
8.klases skolniece
Līva Garbacka pastāstīja, ka darbojusies
grupā, kas pēta kaitīgos ieradumus uz sirdi.
Nedēļas noslēgumā skolas gaitenī bijusi iespēja
iepazīties ar pārējo skolasbiedru veikumu, tas
bijis interesanti, jo varēja uzzināt daudz ko
jaunu.
Sirds veselības nedēļā skolēni pastiprināti
vērtēja savu atbildību pret veselību, un iespējām
to uzlabot, apgūstot specifiskas zināšanas par
medicīnas jomu, kā arī atklājot vienkāršus
paņēmienus ikdienas paradumu veidošanā.

Rugāju novada Eglaines pamatskolā
Līga Ikstena
Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja

Rugāju novada Eglaines pamatskolas
skolēni piedalījās aktivitātēs Sirds veselības
nedēļas ietvaros. Pirms informatīvo plakātu
veidošanas, bērniem bija iespēja noklausīties
feldšeres Irēnas Svilānes lekciju par sirds
veselības uzturēšanu, veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.
Skolēni meklēja un atlasīja informāciju no

interneta, mācību grāmatām, žurnāliem un citiem
informācijas avotiem. Projektā piedalījās abu
pirmsskolas grupiņu bērni, grupiņa “Kāpēcīši”
un skolēni no 1. klases līdz 9.klasei. Darba
process izrādījās interesants un aizraujošs, jo
prezentāciju materiāli tika izveidoti ar ļoti plašu
informāciju, kas tika zīmēta, līmēta, izgriezta.
Pavisam tika izveidoti 12 plakāti.
Radošie darbi par sirds veselību tagad ir
izvietoti izstādē, kas apskatāma Rugāju novada
Eglaines pamatskolā.

Meteņu svinēšana Eglainē
Rasma Zuša
Rugāju novada Eglaines

Ja
neatzīmēsim
Meteņus,
pavasaris nenāks. Tā domājot,
gatavojāmies
Meteņdienai.
Skumji, ka bija jāiztiek bez
sniega, jo Meteņu tradīcijas cieši saistītas ar
vizināšanos, braukšanu no kalna, sacensībām.
Galveno uzsvaru likām uz maskošanos.
Tradicionālo masku gatavošana
parasti
sagādā grūtības, bet daži bija papūlējušies.,
tāpēc redzējām dzērvi, zaķus, kazas, vilkus,
raganas. Uzmanību piesaistīja lielā sieva.
Visi kopā atcerējāmies Meteņdienas
būtību, ticējumus. Skolēni bija sagatavojuši
tautasdziesmas. Skolotāja Aija ar palīgiem
visus iesaistīja kopīgā
dziedāšanā un dejošanā.
Arī
citi
pārbaudīja
skolasbiedru prasmes un
atjautību.
Neaizmirsām
ikgadējo tradīciju- resnākā
meteņbērna
saģērbšanu.
Visčaklāk to darīja 1. klase,
bet tad aizrāvās arī pārējie.
Tā varenākais bērns sanāca
9. klasei, 2. vietā- 5.klase,
bet 3.vietā -1.klase
Arī konfekšu lietus no
skolas jumta lija, bet
Metenis pat neaplēja ar
ūdeni. Šogad necienājāmies
ar pankūkām, bet gan
ar zirņiem, pupām un
pīrāgiem.
Gaidīsim

nākamgada sniegotus Meteņus un saglabāsim
senās tradīcijas.
Svaigais gaiss tā vien visus vilināja pēc
pasākuma doties ārā. Norimstot Meteņdienas
kulminācijai skolas sporta zālē, meteņbērni
paviesojās arī rotaļu laukumiņā „Čiekuriņš”.
Pagājušā gada septembrī, Rugāju novada
Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām
un valdot rosībai, svinīgi tika atklāta vieta,
kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai
paaudzei, realizējot projektu „Bērnu rotaļzemes
„Čiekuriņš” izveide Benislavā” (kopējā projekta
summa – 9540,85 EUR, ELFLA finansējums
8586,76 EUR un pašvaldības finansējums
954,09 EUR.). Projekta ietvaros rotaļzemē ir
uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta,
šūpoles balansieris, vingrošanas pilsētiņa ar
tiltu, šķēršļiem un līdzsvara baļķi. Projekta
īstenošana ir devusi lielisku iespēju Benislavas
ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu
ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas
un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un
stiprināšanā, kā arī vides labiekārtošanas darbā.
Sniegainajai ziemai atkāpjoties, uz
laukumiņa vairs bija palikusi tikai vietām
slapja ledus kārtiņa. Bērni līksmi izbaudīja
šūpoles, slidkalniņus un vingrošanas pilsētiņas
priekus. Visi gardu muti cienājās ar vārītajiem
pelēkajiem zirņiem un pupām. Tika arī saldie
pīrāgi un pa kādai ledenei.
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No 11. līdz 18. februārim Rugāju novada
vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem notika
Ziemas olimpiāde. Nedēļas laikā tika veikti
daudzveidīgi uzdevumi
saistībā ar mācību
priekšmetiem - matemātiku, latviešu valodu,
dabas zinībām, mājturību.
Noskaidroti labākie lasītāji katrā klasē: E.Krilovs
(4.kl.), M.Zujeva (3.kl.), S.Cepurniece (2.kl.),
M.Apšenieks (1.kl.). Labākie rēķinātāji šoreiz ir:
E.Krilovs (4.kl.), A.Cepurniece (3.kl.), M.Garais
(2.kl.), M.Apšenieks (1.kl.). Uzcītīgākie rakstītāji
un glītāko rokrakstu īpašnieki ir- M.Kočāne (4.kl.),
G.Kukurāne (3.kl.), E.Kupča (2.kl.), M.Apšenieks
(1.kl.).
Ziemas olimpiādes nedēļas laikā radošais
uzdevums bija saistīts ar klimata pārmaiņām, Silto
džemperu dienu un maketa izveidi - tapa māja ledus
lācim, jo esam Ekoskola un mācāmies izpratni par
notiekošo mums apkārt dabā. Ikviens dalībnieks
pielika savu radošo izdomu un čaklu darbu veidojot

māju baltajam lācim, jo klimata pārmaiņas skar mūs
visus. Maketi tika prezentēti ļoti interesanti.
2.klase kopīgi izveidoja maketu un bija
noskaidrojuši, ka klimats - tie ir laika apstākļi.
Klimats mainās - tas kļūst siltāks, klimata pārmaiņas
ir laika apstākļu izmaiņas, sāk izkust polārlāču
mājas - ledāji, ledus kušana notiek divreiz ātrāk
nekā pirms 50 gadiem, ka mūsdienās sasilšanu un
siltumnīcas efektu rada cilvēku darbība. Skolēni tic,
ka mēs varam pacensties un varam dzīvot zaļāku
dzīvesveidu, piemēram, piedaloties Silto džemperu
dienas akcijā. Noslēguma pasākumā skolēni
novērtēja skolas pavārīšu veikumu. Garšīgajā
svētku mielastā ēda ziemīgi zilus ēdienus (melleņu
klimpas un uzpūteni, pīrāgu ar mellenēm) un dzēra
zilus dzērienus- tēju no orhideju ziediem (brīnumi
nu gan - tēja tiešām bija zilā krāsā).
Paldies 1.- 4.klašu audzinātājām Astrīdai,
Agitai, Veltai, Ivetai par skolēnu iesaistīšanu un
sagatavošanu Ziemas olimpiādes aktivitātēm!
Skolēni apguva jaunas prasmes un kompetences
radošā un pašvadītā mācību darba procesā. Saldās
balvas par čaklu darbošanos saņēma visi klašu

Superkomanda
Marta Felicita Sņegova
Rugāju novada vidusskolas 6. klases skolniece

Foto: no personīgā arhīva

Nepārspēti jau otro reizi
mūsu komanda ieguvusi
godalgoto 1. vietu. Šī
gada 28. februārī Rugāju
novada vidusskolas 6.
klases skolēni Renāte
Ķikuste-Nagla,
Rauls
Romanovskis,
Undīne
Čemme, Marta Felicita
Sņegova
un
Valters
Orniņš piedalījās Balvu,
Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadu angļu
valodas viktorīnā “Wheel
of Wisdom” (Gudrības
rats).
Skolēniem
bija
jāsagatavo īsa komandas
prezentācija, kā arī jāveic

uzdevumi par dažādām
tēmām
angļu
valodā
(Latvija,
matemātika,
laika apstākļi, ceļošana,
profesijas,
karjera,
cilvēka raksturs utt.). Arī
pagājušajā gadā mūsu
komanda ieguva 1. vietu
7 komandu konkurencē,
savukārt šogad konkurence
bija vēl sīvāka - 11
komandu
konkurencē
mūsējie atkārtoti bija līderi.
Komandas dalībniekiem
šķita, ka uzdevumi nebija
pārāk grūti, tāpēc gandarīti
par paveikto viņi saka:
“Vienkārši
vajadzēja
mazliet padomāt”.

kolektīvi! Pēc Rugāju novada vidusskolas skolas
Ziemas olimpiādes savus spēkus starpnovadu
mācību olimpiādēs pārbaudīt devās deviņi Rugāju
novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēni.

Ekoskolu Ziemas forums
Endija Garā, Meldra Nazarova
Rugāju novada vidusskolas
2019 Valmierā
Jau tradicionāli Vides izglītības
fonds organizēja ekoskolām
tikšanos Ziemas forumā. Laikā
no 22.02.2019. līdz 24.02.2019.
Latvijas ekoskolu pārstāvji
posās ceļā uz forumu Valmieras
sākumskolā. Rugāju novada
vidusskolas
Ekopadomes
pārstāves Meldra Nazarova un
Endija Garā kopā ar skolotāju
Ivetu Usenieci ar sagatavotu
mājas darbu - labās prakses
materiālu, devās 3 dienu
piedzīvojumā.
Foruma laikā ekspertu
vadībā
varēja piedalīties vides izglītības
darbnīcās
„Vides
izglītība
Valmierā”,
„Pļavas augi uz pusdienu šķīvja”, „Ekoskolu
programmas aktualitātes”, „Pārtikas atkritumu
samazināšana”, „Zivju resursi Baltijas jūrā”, „ Kā
uzbūvēt kukaiņiem draudzīgu māju”, „Kā Zero
Waste dzīvesveids kļuva par biznesu”, „Laba
atkritumu apsaimniekošana skolā”, „ Auduma
maisiņu šūšanas darbnīca”, „Kā ātri un saprotami
uzrakstīt vajadzīgo”, „ Dabas materiālu darbnīcas
pirmskolām un sākumskolām”, „Videi draudzīgas
uzkodas”, „Iespēju kalendārs ekoskolām”.
Visiem dalībniekiem bija plašas iespējas
dalīties pieredzē, sadarboties, apspriest jaunas
idejas vides izglītības aktivitāšu īstenošanā.
Programma bija vispusīga: gan akcija Valmieras
ielās ar aicinājumu nemainīt klimatu, bet

Foto: Iveta Useniece

Iveta Useniece
Rugāju novada vidusskolas skolotāja

Foto: Iveta Useniece

Rugāju novada vidusskolā skolēni, ar
čaklu darbošanos, svin Ziemas
olimpiādi

mainīties pašiem, gan video sveiciena filmēšana
Starptautiskajai ekoskolu kustības 25 gadu
jubilejai, gan vakara atpūta ar improvizācijas
teātri „ViaGars”, gan deju priekšnesumi un
ballīte. Tika iegūta ierosme kukaiņu mājas
izveidei, tās būvēšanu plānots realizēt savā skolā.
Meitenes ekopulciņā dalījās ar iespaidiem par
videi draudzīgu uzkodu meistarklasi, kurā ēdiens
jāizgaršo ar aizsietām acīm, izmantojot dažas
maņas. Vērtīga un pozitīva bija Valmieras pilsētas
domes pieredze vides izglītības jautājumos par 5
ekoskolu ciešu sadarbību.
Paldies Rugāju novada domei par atbalstu
transporta nodrošināšanā! Paldies atsaucīgajiem
šoferiem Valdim un Intaram! Jau pavisam drīz
gaidāmi pavasara pasākumi Ekoskolā sējas
darbi zaļās sienas izveidei un Starptautiskās
ūdensdienas aktivitātes.

Gūst panākumus konkursā “Zaļais
Informācija: AS Latvijas Zaļais punkts
restarts”
Ar lieliskiem rezultātiem un iesūtītiem
oriģināliem darbiem noslēgusies Latvijas Zaļā
punkta radošo darbu konkursa skolēniem
“Zaļais restarts” otrā sezona. Latvijas Zaļais
punkts ir saņēmis 395 darbus no vairāk nekā
200 Latvijas skolām.

Konkursa komisija ir izvērtējusi visus
iesniegtos 395 darbus, tostarp arī Rugāju novada
vidusskolas 6. klases darbu ar nosaukumu
“Džinsu otrā dzīve”, piešķirot dalībniekiem 8.
vietu. Balvas ieguvēji saņems gardumu grozus
no “Skrīveru saldumiem”.
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Sadarbībā starp
zirgu un cilvēku
svarīgākā ir
uzticība

Foto: no personīgā arhīva

Zemnieku saimniecībā “Mežaines”
attiecības ar zirgiem ir uz “Tu”.
Zirgu audzēšana un kopšana ir mīļa
nodarbe kā saimniecības īpašniecei
VITAI ZUŠAI, tā arī viņas mammai
Ievai Koškinai un nu jau arī
mazbērniem. Kad pirms kāda laika
I. Koškinai jautāju, kā sieviete var
savaldīt tik spēcīgu dzīvnieku kā
zirgu, saņēmu atbildi: “Ar spēku
nekā. Ar sarunāšanu, pierunāšanu.
Zirgiem ir ļoti spilgta emociju
pasaule, jo pat pēc acu un ausu
kustībām var pateikt, kas ar viņu
ir. Zirgs ir medījums. Viņiem ir tādi
instinkti – no sākuma bēg un tikai
tad skatās no kā. Tāpat kā cilvēks
– viņš jau arī baidās no nezināmā”.
Savukārt
šovasar
saimniecībā
labprāt tiks gaidīti bērni un jaunieši
kopā ar vecākiem, kuri vēlas
apgūt jāšanas prasmi un rūpes par
dzīvnieku. Tā būs lieliska iespēja,
visiem kopā darbojoties, apgūt
ko jaunu, lietderīgi un patīkami
pavadīt laiku!
Vita Zuša ikdienā strādā
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienestā
par
neatliekamās
medicīnas
ārsta
palīgu, kā arī ir feldšere Vectilžas
feldšerpunktā. Vita ir izvēlējusies
sarežģītu un pietiekami smagu
profesiju, varbūt tieši tāpēc
zirgkopība ir labākā atpūta un
iespēja domu sakārtošanai. “Lai
veidotos sadarbība starp zirgu un
cilvēku, pamatā ir jābūt uzticībai,”
sarunājoties pārliecināta Vita Zuša.

Kā jūs raksturotu
nodarbošanos
ar
zirgkopību?
Zirgs jau kopš seniem
laikiem tiek uzskatīts
par
aristrokrātisku
dzīvnieku. Mūsdienās
izjādes ir ekskluzīva
izklaide. Ļoti daudzi cilvēki pievēršas
šai izklaidei un ne velti, jo izjāde ar
zirgu ir viens no skaistākajiem aktīvās
atpūtas veidiem. Bet manās mājās
tā nav tikai izklaide. Varētu teikt,
ka es jāju jau tad, kad biju mammai
vēderā, jo esot stāvoklī mamma šo
nodarbošanos nepameta. Visu manu
bērnību zirgs ir bijis labākais draugs
un rotaļu biedrs. Nodarbošanās
ar zirgkopību nav tikai darbs vai
izklaide...tas ir hobijs – sirdslieta. Un
savādāk jau nemaz nevar, lai to darītu,
tam ir jābūt sirdī! (smaida)
Saka, ka jāšana ir arī lielisks
līdzeklis pret stresu un ikdienas
rūpēm.
Svarīgi saprast, ka jāšana nav
tikai atpūta. Zirga mugurā var gan
relaksēties, gan intensīvi trenēties, gan
arī ārstēties. Ar kājām stingri jāturas
pie zirga, tāpēc pēc spraiga treniņa sāp
iekšstilbu muskuļi. Jājot pielāgojies
zirga kustībām, gurni jācilā uz priekšu
un atpakaļ. Aktīvi strādā vēdera preses,
dibena un muguras muskuļi. Zirgu
sukājot ar birstēm, cilājot seglus un
treniņa laikā strādājot ar pavadām, ir
slodze roku muskuļiem. Mugura visu
laiku jātur taisni un jāsaglabā līdzsvars

Foto: no personīgā arhīva

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

– darbojas mugurkaula balstošie
muskuļi. Ir ļoti jākoncentrējas uz
zirga vadīšanu, jāpiedomā pie stājas,
jātur līdzsvars, jābūt gatavam dažādās
situācijās savaldīt zirgu. Strādājot ar
zirgu, nav laika domāt par ikdienas
rūpēm, jo visa uzmanība jāvelta tikai
zirgam.
Katrs zirgs prasa diezgan lielu
uzmanību.
Pie zirga ir daudz darba. Dienā pie tā

“Strādājot ar zirgu
nav laika
domāt
par ikdienas
rūpēm, jo visa
uzmanība jāvelta
tikai zirgam.”
ir jāpavada vismaz trīs stundas. Pirms
uzsāc darbu, tas ir jāpadzirda, kārtīgi
jānotīra, lai vēlāk nerastos kairinājums
un iekaisums, īpaša uzmanība jāvelta
zirga nagiem. Zirgs ir jāapseglo, pēc
treniņa jāpastaigā pavadā, jāpabaro.
Jārūpējas, lai būtu tīrs un sauss bokss.
Lūkojoties no malas, šķiet, ka
uzkāpt zirga mugurā un jāt ir skaisti
un viegli, taču tā noteikti nav…
Ir jāiemācās, ka zirgs nav mašīna,
kuru var paņemt un nolikt malā, kad
tā apnīk vai nav vajadzīga. Mācīties
jāt ar zirgu nenozīmē tikai uzkāpt
mugurā, izjāt un nolikt. Šajā procesā
ietilpst viss, kas ir zirga labsajūta,
veselība un vajadzības. Un tieši šajā
procesā veidojas sadarbība un uzticība.
Ķemmēt zirga krēpes, padot zirgam
barību vai izstumt mēslu ķerru ir pats
pirmsākums uz sadarbību ar zirgu.
Zirgam var būt tikai viens
saimnieks?
Tas ir svarīgi, ka ar zirgu nevar

darboties kurš katrs. Jābūt vēlēšanās
to darīt. Jāmācās pārvarēt bailes un
tās neizrādīt. Jābūt uzņēmīgam un
drošam, spēcīgam raksturā. Zirgs ir
bara dzīvnieks un katrā barā ir līderis.
Cilvēkam, ejot pie zirga, ir jāparāda,
ka līderis ir viņš nevis zirgs. Dzīvnieks
jūt, ja cilvēks ir vājš un bailīgs, tad
zirgs to neciena. Tu uzkāp zirgam
mugurā, bet zirgs stāv un nekust ne no
vietas.

Šovasar savā saimniecībā esat
nolēmuši piedāvāt bērniem un
jauniešiem kopā ar vecākiem apgūt
jāšanas prasmes un rūpes par
dzīvnieku.
Jā, apmēram no maija līdz septembrim
esam nolēmuši piedāvāt jauniešiem
savu brīvo laiku pavadīt mūsu stallī.
Mēs labprāt iemācīsim atvest zirgu
no aploka, notīrīt un izsukāt spalvu,
apseglot to. Pēc tam pamazām varēs
apgūt vadīt zirgu soļos, rikšos, lēkšos.
Kad elementārās jāšanas prasmes
būs apgūtas, tad var doties izjādē
pa apvidu un, ja būs vēlēšanās, tad
pārvarēt kādu barjeru. Būs jāapgūst
ne tikai jāšanas iemaņas, bet arī tas
kā kopt zirgu pirms un pēc izjādes, kā
arī citas noderīgas lietas. Ļoti ceru, ka
atsaucība būs un izdosies izaudzināt
jaunus un perspektīvus jātniekus!
Šī nodarbe tiek piedāvāta bez
maksas?
Tieši tā, bez maksas. Par šo iespēju,
sadarboties ar zirgiem, pretī sagaidām
palīdzību staļļa darbos, boksu tīrīšanā,
siena sagatavošanā, zirgu kopšanā un
vadāšanā. Protams, pie zirga ir jānāk
ar kādu gardumu – maizi, ābolu,
burkānu vai ko citu! (smaida)
Kā iedrošināt tos, kuri vēlētos
pieteikties šai nodarbei?
Aicinu pievērsties šai nodarbei,
kas sniegs gan atpūtu, gan fiziskās
aktivitātes,
gan
nepieciešamo
adrenalīna devu, kā arī veselību, mācīs
atbildību un rūpes par dzīvnieku,
turklāt tā ir lieliska iespēja brīvo laiku
pavadīt svaigā gaisā nevis mājās pie
televizora vai datora.
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Deju soļi Baltkrievijā

Inta Sleža
Deju kopas “Ezerrieksts” vadītāja

Foto: no personīgā arhīva

Ligita Kalnēja
Lazdukalna bibliotēkas bibliotekāre

dosies arī Dairas klasesbiedri un
skolotāja, kuri enerģiski atbalstīs
savu lasīšanas čempioni.
Interesanti, ka arī pagājušā
gada Reģionālās skaļās sacensības
čempions bija Rugāju novada
Eglaines pamatskolas 6. klases
audzēknis Osvalds Tūmiņš,
No Rugāju novada Eglaines
pamatskolas reģionālajā konkursā
piedalījās arī 5. klases skolniece
Madara Dokāne, kas lasīja
fragmentu no Valda Grāmatas
“ Staburaga bērni” un par lasījumu
saņēma Atzinības rakstu. Paldies
par
skolnieču
sagatavošanu
konkursam latviešu valodas
skolotājām Ingūnai Freimanei un
Ivetai Birkovai, kā arī vecākiem
un vecvecākiem. Paldies Balvu
Centrālās bibliotēkas Bērnu
nodaļas vadītājai Ligitai Pušpurei,
par ieguldīto darbu reģionālā
Skaļās
lasīšanas
konkursa
sagatavošanā,
sarūpētajām
dāvanām un priekšnesumiem:
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
teātra
studijas
“Pipariņš”
jauniestudējumu “Sveiks, lai
dzīvo” un Balvu mūzikas skolas
vokālās klases audzēknes Kristas
Arules skanīgo dziesmu.

No 8.- 10. martam mūsu
deju kopa “Ezerrieksts”,
kopā ar vairākiem deju
kolektīviem no Vidzemes,
piedalījās
kultūras
programmas aktivitātēs
Baltkrievijā.
Ja pirmajā brauciena
dienā jutāmies kā tūristi
un, caurbraucot Polockai,
varējām
apskatīt tās
vēsturiskās vietas, tad
nākošā diena Vitebskā tika
aizvadīta deju koncertos.
Latvijas dejotāji sniedza
divus
koncertus uz

dažādām pilsētas skatuvēm.
Mums patika gan dejot
pašiem, gan vērot vietējo
pašdarbības
kolektīvu
priekšnesumus.
Tikām
ļoti laipni uzņemti arī
Vitebskas tūrisma centrā,
kur esošajā Latvijas kartē
ar patiesu prieku iezīmējām
arī Rugāju vārdu, pastāstot
par savu novadu un savām
kultūras dzīves tradīcijām.
Pēdējā brauciena dienā
devāmies ārpus Vitebskasuz Zdravņevas ciemu,
izcilā gleznotāja I. Repina

Godina cilvēkus, tostarp
arī rugājiešus, kuri ar
savu darbošanos valsts
labā ir sekmējuši tās
aizsardzības spējas un
izaugsmi
Informācija: Iveta Sviklāne

Nolūkā apzināt un saglabāt
vēstures faktus, kopējo pasaules
redzējumu, vērtības, piederības
izjūtu savai zemei, tautai un
dzimtai, Dainis Avotiņš, Irēna
Paidere (dz.Pošiva), Pēteris
Pošivs un Aigars Brezinskis ir

veikuši rūpīgu, vēsturi izzinošu
darbu un izpētījuši dzimtas
karavīru militārās gaitas.
Cara armija, Krievijas Japānas karš, Pirmais pasaules
karš, 1937.-1938. gadā PSRS
Komunistiskās partijas veiktais

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

2019. gada 6. martā Balvu Bērnu
jauniešu centrā norisinājās
Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensības Reģionālais fināls.
Septiņpadsmit 5. un 6. klašu
skolēni no Balvu, Rugāju un
Viļakas novadiem sacentās
savā starpā, lasot sevis izvēlētus
grāmatu fragmentus 3 minūšu
garumā.
Skolēnus vērtēja žūrija:
Latviešu un literatūras skolotāja,
Balvu Valsts ģimnāzijas teātra
studijas “ Pipariņš” vadītāja Aija
Dvinska, Balvu novada muzeja
direktore un teātra režisore Inese
Supe, Balvu Centrālās bibliotēkas
metodiķe, teātra studijas aktrise
Vita Romanovska
Šī sacensība notiek otro
gadu pēc kārtas, un 2019. gada
Reģionālā
čempiona
titulu
saņēma Daira Ikstena no Rugāju
novada Eglaines pamatskolas 6.
klases. Daira skaļajai lasīšanai
bija izvēlējusies Andželas Naneti
grāmatu “Mans vectēvs bija
ķiršu koks” 18. maijā Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā notiks
Latvijas mēroga skaļās lasīšanas
sacensības fināls, un Daira tajā
pārstāvēs Balvu reģionu. Uz finālu

memoriālo muzeju, kur
piedalījāmies tradicionālo
tautas svētku Masļenicas
norisēs.
Pilnā
mērā
izbaudījām
baltkrievu
tautas viesmīlību. Ejot
kopīgās rotaļās, cienājoties
ar karstām pankūkām un
caur tradicionālās salmu
lelles
sadedzināšanu
atbrīvojoties no iekrātajiem
aizvainojumiem,
simboliski
aizdzinām
prom ziemu un atvērām
durvis pavasara atnākšanai.
Interesants fakts, ka
katra no brauciena dienām
pagāja mūsu likteņupes
Daugavas, jeb Zapadnaja
Dvina krastos, jo gan
Polocka, gan Vitebska
un pat Zdravņevas ciems
atrodas blakus Daugavai.
Izjutām, ka mūsu tautas
vieno ne vien upe, bet
arī darba un dzimtenes
mīlestība,
līdzīgas
gadskārtu tradīcijas un
tautas rakstu zīmes, kas
nākušas jau caur gadsimtu
vēsturiskajām saknēm.

genocīds, Latvijas Bruņoto spēku
artilērijas pulks, Latvijas Armijas Štāba
bataljons un 1.Jātnieku pulks, Latvijas
aizsargi un policisti, Otrais pasaules karš,
leģions, Volhovas fronte, Vācijas un PSRS
karadarbības zona 1944.gadā Daugasnē
un “Madonas operācija”, Sarkanā armija,
Kara tribunāls, ieslodzījums, filtrācijas
nometne,
1949.gada
deportācijas,
Sibīrija, dienests Padomju armijā Omskā,
Novosibirskā, Maskavā, Borisovā, rezerves
virsnieku kursi, deportēto reabilitācija,
Atmoda, Likteņdārza bruģakmens, savas
zemes mīlestība un citas ziņas, stāsti
par dzimtas karavīriem tagad ir lasāmi
Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20,
Rīgā, Latvijas armijas simtgadei veltītā
albūmā “Dzimtas karavīru stāsti”. Daļa
no albuma materiāliem nākotnē Latvijas
Kara muzejā tiks izstādīti arī ekspozīcijā.

15.martā svinīgā pasākumā Rīgas Latviešu
biedrības namā tika godināti cilvēki, kuri
ar savu darbošanos valsts labā ir sekmējuši
tās aizsardzības spējas un izaugsmi.
Par ievērojamu ieguldījumu Latgales
un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma
un garīgo vērtību saglabāšanā un nozīmīgu
sabiedrisko darbu, ar Latvijas valsts
aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Bronzas
Goda zīmi tika apbalvota Irēna
Paidere (dz.Pošiva).
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valsts un sabiedrības labā veicot dzimtas
karavīru vēstures izpēti, militāri patriotisko
audzināšanu un valsts stipruma apziņas
veidošanu, ar Latvijas valsts aizsardzības
fonda “Lāčplēsis” Pateicību apbalvoti
Dainis Avotiņš, Pēteris Pošivs,
Aigars Brezinskis.
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Rugāju Valsts divgadīgā lauksaimniecības skola

skolotāji: direktors Jūlijs
Zariņš, Kusmans (mācīja
lopkopību), Olga
Baltiņa
(mācīja
dārzkopību),
skolotājs Priedītis (mācīja
amatniecību),
skolotājs
Saulītis (mācīja būvniecību),
Juris
Nogobads
(mācīja
mūziku, vadīja pūtēju orķestri,
veidoja
stīgu
orķestri),
skolotājs Grigorjevs (vadīja
praksi un uzraudzīja darbus),
skolotājs Avotiņš (mācīja
ķīmiju), savukārt viena no

piemēram, piensaimniecības
speciālists, tad viņš gāja uz
piensaimniecības stundām vai
uz fermu un pētīja dežuranta
darbu. Skolā nebija elektrības,
tāpēc tika lietotas lielas
gāzes lampas. Par mācībām
vajadzēja maksāt 120 latu
gadā (apmēram divas govis).
Samaksā
ietilpa
maksa
par mācīšanu, kopgaldu,
dzīvošanu, darba apģērbu,
bet apģērba formu vajadzēja
pirkt pašiem. Skolā bija

stingra disciplīna un daudzi to
neizturēja. Tāpat B. Ozoliņš
atceras, ka viņi kursu iesākuši
divdesmit pieci, bet gada laikā
desmit neizturējuši slodzi un
aizgājuši vai tikuši izslēgti.
No skolas izslēdza arī par
pīpēšanu, dzeršanu un citu,
skolai nepiemērotu, uzvedību.
Ja skolā iestājās, bija jāmācās.
Skolā katru dienu
bija sešas līdz septiņas
mācību
stundas.
Mācīja
lauksaimniecības
ķīmiju,
būvniecību,
augkopību,
lopkopību,
zirgkopību,
piensaimniecību, dārzkopību,
mēslošanu. Vajadzēja mācīties
kā izstrādāt saimniecības
attīstības
plānu.
Ētikā
mācīja pieklājības normas
- kā uzvesties pie galda,
kā runāt, staigāt, sveicināt
(sveicināšanās bija obligāta
un kā bija noteikts - nepieejot
tuvāk par diviem soļiem).
Politisko mācību nebija, bija
militārā mācība. Mūzika
nebija obligāts priekšmets,
bet tiem, kuriem bija dotības,
vajadzēja mācīties, jo skolā
bija koris un pūtēju orķestris.
Meitenēm mācīja šūt, aust,
tamborēt, adīt, gatavot ēdienu,
klāt viesu galdus, mazgāt
traukus, glabāt un audzināt
bērnus. Pēdējā mācību gadā,
tie kas vēlējās, varēja stāties
aizsargu
sportistos.
Arī
meitenēm mācīja art zemi.
Ķīmijas skolotājs Avotiņš
mācīja veikt augsnes analīzi,
kūts tehniķis sekoja, kā pirms
dežūras fermā aprēķināt
barības devas katrai govij,
kā pareizi barību nosvērt un
izbarot. Amatniecības stundās
vajadzēja gatavot grābekļus,
grāmatu plauktus, govju
slaucamos ķeblīšus, cirvja
kātus, šūt iemauktus, labot
sakas, gatavot sedulkas u. c.
Brīvajā laikā varēja spēlēt
volejbolu, futbolu, cilāt svaru
bumbas, spēlēt teātri, dziedāt,
dejot.
Skolai bija četri zirgi.
Ar tiem brauca uz Bērzpili un
skolēniem rādīja, kā apkalt
zirgus, piesist jaunu pakavu.
Kalt nemācīja, jo tas neesot
bijis saimnieka, bet gan īpaša
meistara darbs.
Skolas
dzīvē
visgrūtākās bija dežūras - tās
bija sešas, katra vienu nedēļu
gara.
Dežurēt
vajadzēja
internātā, virtuvē, klasē, fermā
pie govīm, zirgiem, cūkām.
Nepatīkamākās
dežūras
bijušas fermā pie govīm, jo
tās sākušās jau četros no rīta.

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

divām Rugāju Sarkanā krusta
punkta medmāsām mācīja
par veselību, higiēnu un
traumatismu.
Lauksaimniecības
skolas zēnu apģērba forma
sastāvēja no pelēka uzvalka
un zaļas cepures ar melnām
svītrām. Meitenes nēsāja
kleitas ar baltām aprocēm.
Skolā stingri sekoja līdzi
tam, lai meitenes nestaigātu
uz augstpapēžu kurpēm.
Mācību gads sākās 1. oktobrī,
beidzās 20. maijā, bet līdz 1.
jūnijam kārtoja pārcelšanas
eksāmenus. Pēc tam sekoja
vasaras prakse, kurā skolēniem
vajadzēja veikt visus lauku
darbus - art, sēt, ravēt, pļaut,
kaltēt un vest šķūnī sienu
u.c. Prakses beigās, tāpat
kā eksāmenā, skolēniem
vajadzēja atskaitīties par
padarīto un redzēto. Savukārt,
vasaras brīvlaiks bija tikai
divas nedēļas.
Skola bija Latvijas
Lauksaimniecības kameras
pakļautībā, arī ar pagastu tai
bija laba sadarbība. Ja skolā
bija sarīkojums, vienmēr tika
aicināts pagasta vecākais.
Skolotājus darbā pieņēma
Zemkopības
ministrija.
Inspekcijas bija reizi gadā, tika
apmeklētas stundas, bet lielāka
interese bija par praktisko
darbu. Ja skolā ieradās,

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

Skola
dibināta
1922.
gadā Domopolē (tagad
- Bērzpils pagastā). Tā
atradās bijušajā Domopoles
muižas centrā un par
skolas pārzini bija iecelta
Leontīne Grauduma, bet no
1925. gada – Jūlijs Zariņš.
Taču 1938. gadā, audzēkņu
trūkuma dēļ, skola tika
pārcelta uz Rugājiem.
Rugāju lauksaimniecības
skolas rīcībā bija vairākas
ēkas:
tagadējā
sociālā
aprūpes centra vecā ēkas
daļa Kurmenes ielā 8, blakus
esošā māja Kurmenes ielā
10, ēka Kurmenes ielā 6, ceļa
otrā pusē Lauksaimniecības
biedrības māja Kurmenes
ielā 1, kurā bija liela zāle,
divi dzīvokļi, vienā telpā arī
kokapstrādes darbnīca, kā arī
tagadējā pienotava Kurmenes
ielā 3, kur bija kūts un virs
tās atradās šķūnis. Tai klāt
bija liela nojume, kuras sen
vairs nav. Šīs skolas rīcībā
bija 30 ha zemes Rugājos un
vēl 20 ha zemes Bērzpilī, kur
galvenokārt sēja cukurbietes.
Audzēkņiem tās vajadzēja
ravēt, novākt, aizvest uz
Bērzpils staciju un salādēt
bānīša vagonos.
Pēc
Benedikta
Ozoliņa atmiņām zināms,
ka skolā
līdz 1940.
gadam
strādāja
šādi

Foto: no Rugāju novada muzeja arhīva

velga vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Mācību gads sākās 1.
oktobrī, beidzās 20.
maijā, bet līdz 1. jūnijam
kārtoja pārcelšanas
eksāmenus. Pēc tam
sekoja vasaras prakse,
kurā skolēniem vajadzēja
veikt visus lauku darbus
- art, sēt, ravēt, pļaut,
kaltēt un vest šķūnī
sienu u.c. Prakses
beigās, tāpat kā
eksāmenā, skolēniem
vajadzēja atskaitīties
par padarīto un redzēto.
Savukārt, vasaras
brīvlaiks bija tikai divas
nedēļas.
Fermā pavisam bija divdesmit
govis, bet katram dežurantam
vajadzēja izslaukt četras.
Darbus regulēja kūts tehniķis.
Vienlaicīgi dežurēja divas
meitas un divi puiši. Pēc rīta
dežūras bija jādodas uz skolu,
taču pēc mācībām, no sešiem
līdz deviņiem vakarā atkal bija
jādodas uz kūti. Tajās dienās
sanācis mazāk mācīties. Otra
nepatīkamā dežūra bijusi
klasēs. Tā kā grīda nebija
krāsota, tā ik pārdienas bija

jāmazgā, pēc mazgāšanas to
vajadzējis ieeļļot. Arī virtuvē
dežurējuši divi puiši un divas
meitas. Meitas gatavojušas
ēdienu, puiši nesuši malku,
ūdeni, atnesuši un nomizojuši
kartupeļus. Arī maizi cepuši
uz vietas, to abrā vajadzējis
mīcīt puišiem. Skolas rīcībā
bija vēl viena ēka, kurā
atradās pirts, veļas mazgātuve,
malkas šķūnis, kā arī internāta
inventārs. Kārtību internātā
vajadzēja uzturēt pašiem –gan
to izkurināt, gan izmazgāt.
Ekskursijas rīkojuši maz.
Tālākā ekskursija – 1940.
gada 17. jūnijā uz Latgales
dziesmu svētkiem Daugavpilī.
Skolā mācījās jaunieši
no Rugāju, Bērzpils, Tilžas,
Litenes, Elstes pagastiem
un citām vietām. No 1941.
-1944. gadam skolā mācījās
64 audzēkņi. Rugāju Valsts
Lauksaimniecības
skola
pastāvēja līdz 1945. gadam.
Skolotāju Avotiņu izsūtīja,
bet jaunā padomju vara skolu
nesaglabāja. Vēlāk skolas ēkā
ierīkoja slimnīcu, taču tagad
tur atrodas sociālās aprūpes
centrs “Rugāji”.
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Lai vienmēr pietiktu
drosmes uzdrīkstēties
Rugāju
novada
vidusskolas
absolvente SANITA BURĶĪTE
savu ikdienu pavada Rīgā. Kopā
ar kolēģiem (LNB) Latvijas
Nacionālajā
bibliotēkā
tiek
sagatavoti
dažādi
dokumenti,
plānots centra darbs, analizēts
krājuma
izvietojums,
vērtēta
bibliotēkas krātuvju kapacitāte,
kā arī notiek dažādu jautājumu,
saistībā ar krājuma saglabāšanu,
risināšana. Gan LNB Kompetenču
attīstības centrā, gan LU (Latvijas
Universitātē) Sanita ik pa laikam
lasa lekcijas studentiem, un kā pati
atzīst – tā zināmā mērā ir sevis
izaicināšana. S. Burķīte ir radoša,
labprāt bauda mākslu un arī pati
nebaidās izzināt ko jaunu, piedzīvot
nebijušo un tiekties pretī saviem
mērķiem tā - pavisam drosmīgi.
Drosmi viņa novēl arī savai pirmajai
skolai: “Lai drošajos mūra pamatos
rodas drosmīgas idejas un ir cilvēki,
kas tās grib un var piepildīt!”
Ar kādām atmiņām Tev saistās
Rugāju novada vidusskola?
Skolas laiks saistās ar dažādām
nerātnībām, aktīvu darbošanos skolas
avīzē, skolēnu pašpārvaldē. Tam pa
vidu, protams, arī mācības, draugi un
skolotāji (smaida).
Lielākā mācība skolā?
Viss ir pašas rokās.
Lielākā mācība dzīves skolā līdz
šim?
Ja lietas darīsi ar aizrautību un
kvalitatīvi, tam sekos ne tikai
gandarījums, bet arī materiālais
novērtējums.
Kas bija tas, ar ko Tu lepojies,
kad biji skolniece Rugāju novada
vidusskolā?
Domāju, ka lepojos ar to, kādā līmenī
kopā ar klasesbiedriem izdevās
organizēt Popielu un uzsākt veidot
skolas avīzi.
Un ar ko lepojies redzot skolu tādu,
kāda tā ir šodien?
Prieks, ka skola izskatās gaišāka
no ārpuses un kļuvusi redzamāka,
ir izveidota sporta infrastruktūra.
Izmaiņas skolas ārējā izskatā un
saturiskās pārmaiņas ir apliecinājums
tās dzīvīgumam.
Sēžot skolas solā, jau zināji, kas
būs tava profesija, kad aizvērsi
vidusskolas durvis?
Nemaz, biju diezgan samulsusi un
mana izvēle drīzāk krita par labu
studiju programmai, kur bija tāds
nosacītais vidusskolas turpinājums
– Bibliotēkzinātne un informācija.
Bija sapnis par studijām Kultūras
akadēmijā, bet tur pati nobijos un
neaizgāju. Sapni izdevās realizēt
maģistratūrā.
Uz ko Tu balstījies, izdarot izvēli
par labu savām studijām?

Brīdī, kad devos studēt, ļoti svarīgi bija
tikt budžeta grupā, otrkārt, dažādība
studiju programmā. Treškārt, mani
interesēja dažādi kultūras procesi un
ar kultūru saistītie jautājumi. Domāju,
ka tam nebija tik liela nozīme, bet
atceros, kā pavisam maziņa skatos
kādu televīzijas pārraidi kopā ar
vectēvu. Tur rāda sižetu par Latvijas
Universitāti un es viņam saku, ka es
arī tur mācīšos (smaida).
Kāpēc tieši šāda profesija?
Neesmu pārliecināta, ka dodoties
studēt biju pārliecināta, ka arī strādāšu
bibliotēkā, bet jau studiju gados radās
iespēja un to izmantoju – sāku strādāt
LU Bibliotēkā. Kādu laiku strādāju
ar bibliotēkām nesaistītu darbu, bet
salīdzinoši nesen atkal atgriezos šajā
nozarē. Tas, kas mani šeit saista, ir
plašās iespējas gan iesaistīties dažādās
aktivitātēs, projektos, pašai piedāvāt
un realizēt idejas, gan iespēja būt
klāt dažādās kultūras norisēs. Ja tam
klāt vēl pieliek lekciju lasīšanu, kur
ir iespēja komunicēt gan ar nozares
kolēģiem, gan topošajiem studentiem,
varu apgalvot, ka katra diena ir
interesanta un ir iespēja augt un
attīstīties pašai. Lekciju lasīšana ir arī
sevis izaicināšana.
Kā Tu atceries savus studiju gadus?
Tie bija superforši gadi un šķita, ka
diennaktī ir vairāk nekā 24 stundas,
jo paspēju gan studēt, gan pusslodzē
strādāt, gan izbaudīt studiju gadu
izklaides.
Kāda bija Tava pirmā darba
pieredze?
Pirmā nopelnītā nauda bija lasot
mellenes, un vēl mazliet vēlāk
veidojot floristikas darbus, tobrīd
Rugāju pagasta organizētajos kultūras
pasākumos, Dainas Medinieces un
Daigas Morozas vadībā. Uzsākot
studijas, strādāt bibliotēkā sāku jau
pirmajā kursā. Darbs bija saistīts
ar grāmatu iepirkumu, dāvinājumu
apstrādi. Grafiku varēja plānot
salīdzinoši brīvi, kolēģi bija jauki.

Noteikti varu teikt, ka visas šīs
pieredzes bija pozitīvas, mellenes gan
tagad lasu reti un tik vēdera tiesu.

Foto: no personīgā arhīva

Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar ko, Tavuprāt, atšķiras studiju
virzienu izvēles šodien ar, piemēram,
izvēles izdarīšanu pirms 10 gadiem?
Nevaru būt pilnīgi pārliecināta, bet
domāju un ceru, ka tagad ir vairāk
informācijas par iespējām. Ir tik
daudz profesiju un nodarbošanās
iespēju, ko neieraugām aiz studiju
programmu topiem. Atceroties laiku,
kad bija jāizdara izvēle, man nebija ne
jausmas, ko es gribētu darīt. Pieļauju,
ka arī tagad ir jaunieši, kam ir līdzīgas
sajūtas. Tas, ko var droši teikt, ka
mūsu studiju izvēlei pretī nav obligāti
jāliek vienādības zīme ar “profesija
uz mūžu”. Noteikti ir jāizmanto ēnu
dienas, kad var iepazīt profesiju,
kas liekas saistoša, gan izvēlēties
kādu mazzināmu nodarbošanos un
iespējams pašam sevi pārsteigt.
Izaicinājumi, kurus Tu labprāt un
nešauboties pieņemtu tuvākā vai
tālākā nākotnē?
Tie varētu būt gan jauni pētnieciskie
projekti, gan jauni karjeras pagriezieni.

“Darot lietas
ķeksīša pēc, mēs visvairāk
apzogam tieši paši sevi.”
Noteikti interesanti būtu kādu laiku
padzīvot un kaut ko darīt ārpus
Latvijas.
Esi kādreiz domājusi par to, kur Tu
gribētu būt, ja pašreiz nebūtu tur,
kur esi?
Es drīzāk savā galvā mēdzu izspēlēt
dažādus nākotnes scenārijus, ne gluži
alternatīvas tagadnei. Bet attīstot šo
domu, tagad - būtu interesanti būt
dullam
pasaules
apceļotājam, iepazīt
kultūras un cilvēkus
bez
konkrētas
piesaistes.
Ja Tev būtu kaut
kas jāmaina sevī,
kas tas būtu?
Es
gribētu,
lai
man ir ķēriens uz
valodām. Lielāka
disciplinētība
palīdzētu
mērķu
sasniegšanā.
Kam, Tavuprāt, ir
jāpiemīt mūsdienu
jauniešiem,
lai
pietiktu drosmes un apņēmības
no lielpilsētas atgriezties atpakaļ
dzimtajā vietā?

Vēlēšanās, atvērtība un radošums.
Ticu, ja cilvēks ko patiesi vēlās, viņš
spēs atrast risinājumu. Tāpat domāju,
ka ļoti palīdz arī ģimene un sabiedrība
kopumā, ja atbalsta un tic jaunietim.
Kas Tevi spēj aizraut?
Sarunas un diskusijas ar cilvēkiem,
jaunu ideju radīšana, jaunu lietu
apgūšana un izzināšana un forši
krimiķi (smaida).
Kādas ir tavas brīvā laika aktivitātes
un hobiji ārpus darba laika?
Patīk apmeklēt teātri, koncertus,
skatīties filmas un seriālus. Principā
izzināt jaunas lietas. Lieliski atslēgt
prātu palīdz zīmēšana. Prieks arī satikt
draugus un ģimeni – svinēt svētkus un
ikdienu vai darīt kaut ko kopā.
Ja raugāmies tālākā nākotnē – kas
būtu tās pārmaiņas Tev apkārt,
kuras tu labprāt gribētu redzētu?
Plašākā līmenī es noteikti priecātos
par lielāku izaugsmi Latvijā. Ir
arī pārmaiņas manā dzīvē, ko es
vēlos ar laiku realizēt, bet tām vēl
nepieciešamas laiks nobriest.
Ja Tev būtu jādod padoms “jaunākai
sevis versijai”, kāds tas būtu?
Varētu jau dot, bet es neticu, ka tas tiktu
sadzirdēts (smejas), bet, ja tomēr, tad:
“Būt drosmīgākai, darīt vēl lielākas
dullības, izmantot vēl vairāk dažādas
iespējas un nebaidīties par nākotni”.
Un kādu padomu tu dotu tagadējiem
topošajiem studentiem?
Neiespringt – šodien ir iespējams
mainīt profesiju un nodarbošanos, bet,
ja ko dari, tad tajā atrodi kaut ko, kas
interesē un patīk. Darot lietas ķeksīša
pēc, mēs visvairāk apzogam tieši paši
sevi. Mēs nekad nezinām, kad noderēs
kādas iegūtās zināšanas vai prasmes.
Kā vēsta sens teiciens – pieredzi jau
nenodzersi.
Kā tu redzi Rugāju novadu, ja
tev tas jāapraksta trijos darbības
vārdos?
Kustība, svinēšana, būšana.
Motivācija ikdienai, atziņa, kura
pavada ik dienu?
Man nekad nav bijusi viena atziņa
vai moto, tas drīzāk ir atkarīgs no
apstākļiem, lasītā vai konkrētajā brīdī
aktuālā. Šobrīd tas varētu būt - mēs paši
varam izvēlēties savu noskaņojumu
un attieksmi pret apkārt notiekošo.
Novēlējums
Rugāju
novada
vidusskolai 115 gadu jubilejā!
Lai drošajos mūra pamatos rodas
drosmīgas idejas un ir cilvēki, kas tās
grib un var piepildīt!

|
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|

www.rugaji.lv

Foto: Sarmīte Akmentiņa

“Kurmenīte”

Foto: Sarmīte Akmentiņa
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Jau atkal ir aizritējis viens patiesi sirsnīgs koncerts Lazdukalna saieta namā. Paldies mūsu māksliniekiem - rugājietim Rihardam Krilovam un
lieliskās balss īpašniecei Līgai Rīderei par sniegto neaizmirstamo koncertu. Paldies arī sakām mūsu Rugāju novada apburošajiem vīriešiem
par finansiālu atbalstu pasākuma tapšanā - Jānim Kočānam, Jānim Lesniekam, Mārim Orniņam, Andrejam Akmentiņam, Kristiānam
Mārtuševam, Gintam Būdniekam, Z/S “Kalmes” Lieparos, Gatim Cepurniekam, Jānim Kindzulim, Jurim Bleideram, Aigaram Petukam,
Intaram Indrikam u.c. Protams, paldies arī sešiem staltiem puišiem, kas sievietēm lika justies lutinātām, pasniedzot ziedus, dāvinot atklātnītes
un piepildīja glāzes ar atspirdzinošu dzērienu.
Ar cieņu, Rugāju novada Kultūras nodaļa

Tuvākie pasākumi Rugāju novadā
12.04. plkst. 10.00 Rugāju tautas namā
Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2019”.
21.04. plkst. 13.00 Rugāju parka estrādē
“Lieldienu jampadracis” (sliktu laika apstākļu dēļ, aktivitātes norisināsies
Rugāju tautas namā).
21.04. plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
Lieldienu balle kopā ar Juri Ķirsonu.
Ieeja: EUR 2,50 .
27.04. plkst. 14.00 Lazdukalna saieta namā
Eiropas senioru deju kopu sadancis “Pavasara ziedu ceļos - 4”. Ieeja brīva

Dievkalpojumi aprīlī

Traktortehnikas īpašnieku
ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina - lai piedalītos ceļu satiksmē,
7. aprīlī plkst. 12.00 I mēneša svētdiena, 5. Gavēņa svētdiena
t.sk., arī pirms pavasara darbuuzsākšanas,
14. aprīlī plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
19. aprīlī plkst. 12.00 Lielā piektdiena, atturība no gaļas
apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt
ēdieniem
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
20. aprīlī plkst. 15.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku
traktortehnikas
vadītāja
apliecībai,
vigilija,uguns,ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt
21. aprīlī plkst. 12.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA, derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās
lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises
uzraudzības
aģentūras
sniegtajiem
procesija.
pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.
Skujetnieku baznīciņā
Skujetnieki (Pie veikala)
13. aprīlī plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti
01.04. plkst. 10.30
ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
12.06. plkst. 10.30
20. aprīlī plkst. 19.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija,
uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
Benislava (Pie pagasta pārvaldes Bērzu
Rugāju Romas katoļu baznīcā
ielā 8)
01.04. plkst. 12.30
7. aprīlī plkst. 14.00 I mēneša svētdiena, 5. Gavēņa svētdiena
12.06. plkst. 12.30
14. aprīlī plkst. 14.00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti
ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
Rugāji (Pie bijušas mežniecības ēkas)
20. aprīlī plkst. 16.00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija,
03.04. plkst. 10.30
uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
21. aprīlī plkst. 15.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA, 13.06. plkst. 10.30
12.08. plkst. 10.30
lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises
procesija.
Augustovas sv. Elizabetes Romas katoļu baznīcā

Pāreja uz vasaras laiku notiks 31. martā
Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 31.
martā, plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.
Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 27.
oktobrī.

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.

