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Informācija: Labklājības ministrija 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem”, kas izstrādāti pēc 
Labklājības ministrijas iniciatīvas, lai mazinātu 
COVID-19 pandēmijas izraisītās nelabvēlīgās 
sekas uz darba tirgu un pilnveidotu NVA atbalsta 
pasākumus bezdarbniekiem. Otrdien, 20. aprīlī, tie 
pieņemti valdības sēdē.
           Grozījumi arī paredz paaugstināt atlīdzību no 
pašreizējiem 200 līdz 250 eiro mēnesī par dalību 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. “Atbalsta 
instrumenti ir nepieciešami, lai pārlaistu pandēmiju. Ir 
svarīgi nodrošināt pagaidu nodarbinātību un ienākumus 
cilvēkiem, kuri nevar atrast pastāvīgu darbu. Vienlaikus, 
šie  grozījumi  Ministru  kabineta  noteikumos  atvieglos 

darbaspēka piesaisti un dos iespēju bezdarbniekiem 
plašāk izmantot NVA pakalpojumus,” uzsver labklājības 
ministre Ramona Petraviča.

Palielināta atlīdzība par dalību algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos

Informācija: Labklājības ministrija 

No 2021.gada 1.jūlija tiks dubultots 
pabalsta apmērs aizbildnim par bērna 
uzturēšanu. 
        Turpmāk  tas  būs 215 eiro mēnesī 
par bērnu līdz sešiem gadiem (ieskaitot) 
un 258 eiro mēnesī par bērnu vecumā no 
septiņiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). Šādi tas 
būs vienādots ar pabalstu par audžuģimenē 
ievietota bērna uzturu. Pabalsts aizbildnim 
par bērna uzturēšanu paredzēts aizbilstamā 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

Dubultots 
pabalsta apmērs 
aizbildnim par 
bērna uzturēšanu

21.maijā 
no pulksten 8.00 

Rugāju parka teritorijā notiks 
Vasarsvētku tirgus diena!

Aicinām tirgoties mājražotājus, amatniekus, 
stādu, krūmu un koku audzētājus. 

Aicinām pirkt gribētājus. 

Tirgotājiem iepriekšēja pieteikšanās 
pie domes sekretāres (tālrunis: 27832856)

Tirgu aicinām apmeklēt, 
ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus!

Rugāju novada dome izsaka 
PATEICĪBU visiem Lielās Talkas 

2021 dalībniekiem, kas ar 
savu līdzdalību palīdzēja mūsu 

novada teritorijai kļūt 
sakoptākai un tīrākai! 

Talkotāji sakopa Skujetnieku 
ciema teritoriju, Dubļukalna, 

Gaiļakalna, Cepurnieku kapsētu 
teritorijas, Cūkusalu, kā arī tika 

savākti atkritumi ceļa posmā 
Lubāna - Upatnieki 

(3 km garumā). 

Šīs vietas bija pieteiktas 
pašvaldībai, kā publiskās talkas, 
bet paldies arī tiem, kas talkoja
 gan individuāli, gan ar ģimeni 

savās mājsaimniecībās! 
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Rugāju novada 
domes 2021. gada 
15. aprīļa sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede 

2021. gada 15.aprīlī notika Rugāju novada 
domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra 
Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, 
Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, 
Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti astoņi 
lēmumi.

Par nekustamā īpašuma “Zemnieki” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja L. A. iesniegumu par 
nekustamā īpašuma “Zemnieki” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1. no nekustamā īpašuma “Zemnieki” ar kadastra Nr. 
38740150039 – 15,65 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 38740150039 – 6,0 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un 
piešķirot nosaukumu “Zemnieku mežs”;
2. mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38740020047 – 9,65 ha platībā un 38740150039 – 
6,0 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja SIA “Alūksnes 
projekti” iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 
“Vozņesensku mājas”, Rugāju novada Rugāju 
pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120574. Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt SIA “Alūksnes projekti” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
“Vozņesencku mājas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740120574.

Par pašvaldības zemes vienības daļas nomu
 
Rugāju novada dome izskatīja A. P. iesniegumu 
par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 
38640080170 – 0,25 ha platībā iznomāšanu. 
Rugāju novada dome nolēma slēgt zemes nomas 
līgumu ar A. P. par zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 38640080170 – 0,25 ha platībā 
(kopplatība 0,7759 ha), iznomāšanu. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 6 gadiem.

Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas” 
atsavināšanu 

 Rugāju novada dome 2021. gada 18. februārī 
ar lēmumu Nr. 31 “Par nekustamā īpašuma 
“Mazroziņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā 
izsolē” nolēma atsavināt nekustamo īpašumu 
“Mazroziņas”. Pašvaldības mantas novērtēšanas 
komisijas noteica nekustamā īpašuma “Mazroziņas” 
nosacīto cenu – 8 739,00 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu. Rugāju novada dome 
nolēma:
1. atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Mazroziņas” ar kadastra numuru 3864 011 0148, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 011 0058 – 4,44 ha platībā, 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā; 
2. apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazroziņas” 
izsoles sākumcenu 8 739,00 euro (astoņi tūkstoši 
septiņi simti trīsdesmit deviņi euro un 00 centi).

Par nekustamā īpašuma “Lejasstradiņi” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome 2021. gada 18. martā ar lēmumu 
Nr. 68 „Par nekustamā īpašuma ,,Lejasstradiņi” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Lejasstradiņi”. 
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija noteica 
nekustamā īpašuma ,,Lejasstradiņi” nosacīto cenu – 
2 399,00 euro. Nekustamais īpašums “Lejasstradiņi” 
ir starpgabals, kas robežojas ar nekustamā īpašuma 
ar kadastra numuru 38740040157 zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 38740040157, kuras īpašnieks 
ir SIA “IRI Forest Assets Latvia”, līdz ar to SIA “IRI 
Forest Assets Latvia” var pretendēt uz starpgabala 
pirkšanu. Rugāju novada dome nolēma:
1. atsavināt nekustamo īpašumu „Lejasstradiņi” ar 
kadastra numuru 38740040185 – 0,82 ha platībā, 
kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā;
2. apstiprināt pārdošanas cenu – 2 399,00 euro (divi 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 00 
centi);
3.nosūtīt SIA “IRI Forest Assets Latvia”, reģistrācijas 
numurs 44103037525 atsavināšanas paziņojumu ar 
aicinājumu iegadāties starpgabalu par nosacīto cenu 
2 399,00 euro (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit 
deviņi euro un 00 centi). 

Par nekustamā īpašuma “Rumbiņas” 
atsavināšanu

Rugāju novada dome 2021. gada 18. martā ar 
lēmumu Nr. 67 „Par nekustamā īpašuma „Rumbiņas” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Rumbiņas”. 

Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija noteica 
nekustamā īpašuma ,,Rumbiņas” nosacīto cenu – 
15 005,00 euro. Ar Rugāju novada domes 2010. 
gada 28. oktobra lēmumu (protokols Nr. 15, 7.§) 
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” I. P. tika 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 38640080136, kuras 
mantoja A. P. Rugāju novada dome nolēma:
1. atsavināt nekustamo īpašumu „Rumbiņas” ar 
kadastra numuru 3864 008 0136, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā un sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0136 – 
11.70  ha platībā, par labu A. P.;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma „Rumbiņas” 
nosacīto cenu – 15 005,00 euro (piecpadsmit tūkstoši 
pieci euro un 00 centi).

Par grozījumiem amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Rugāju novada dome 2019. gada 21. novembrī ar 
lēmumu Nr.358 izveidoja jaunu amata  vienību – 
greidera vadītājs (profesijas kods 8342 24). Tika 
noteikta viena amata vienība 0.4 likmes, nosakot 
amata vienības mēneša darba algu – 609 euro par 
pilnu likmi. Ņemot vērā greidera vadītāja darba 
specifiku Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
ierosina noteikt amata vienībai vienu pilnu likmi, 
nosakot darba algu 8.00 euro par vienu astronomisko 
stundu. Rugāju novada dome nolēma veikt 
grozījumus Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas 
amata vienību un amatalgu sarakstā ar 2021. gada 
16. aprīli, nosakot greidera vadītājam (profesijas 
kods 8342 24) 1.0 likmes, kā arī nosakot amata 
vienībai stundas darba algu – 8  euro apmērā.

Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 7. 
aprīļa elektroniskās izsoles protokolu Nr.8 un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Sniegpārsliņas” ar kadastra numuru 3864 001 
0177 elektronisko izsoli. Nekustamā īpašuma 
“Sniegpārsliņas” elektroniskā izsolē D. L. nosolīja 
augstāko cenu. Atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu 2 261,50 euro, gala summa par nekustamo 
īpašumu ir 20 853,50 euro (divdesmit tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit trīs euro un 50 centi). Rugāju 
novada dome nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Sniegpārsliņas” ar kadastra numuru 
3864 001 0177 elektroniskās izsoles rezultātus, un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar D. 
L. 

Ar izvērstu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2021

Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Sanita Galkina
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietas
izpildītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 
2021.gada 1. marta līdz 30. martam:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa 

remontam, trūcīgajām ģimenēm un
maznodrošinātajām personām ar I. grupas 
invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
540,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 1209,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 
2167,14
Bēru pabalsti – EUR 150,00
Ēdināšana skolā – EUR 705,80
GMI – EUR 342,37
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pabalsts veicot sabiedriskos darbus – EUR 25,00

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2021.gadam – EUR 74831,00
Izlietotie līdzekļi martā – EUR 5284,31
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma -EUR 13828,14

Trūcīgas personas statuss spēkā – 181 personām
Maznodrošinātas personas statuss spēkā – 77 
personām

Piešķirts:
GMI pabalsts - 3 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 28 personām;
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei – 7 personām;
Pabalsts mājokļa remontam – 1 personai;
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša izdevumu 
segšanai – 4 personām;
Pabalsts aizbildnim – 1 personai;
Pabalsts audžuģimenei – 3 personām;
Asistenta pakalpojums pašvaldībā pārtraukts – 1 
personai;
„Aprūpe mājas” pakalpojums pārtraukts - 1 
personai. 
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 49

PRECIZĒTS
ar Rugāju novada domes 

2021. gada 18. marta lēmumu Nr. 62

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

 
18.02.2021.                                                                                               Nr. 2/2021

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus 
grozījumus:

1. aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem “33. panta” esošo 
vārdu “otro” ar vārdu “trešo”, svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā 
vārdus un skaitļus  “35. panta ceturto daļu” un svītrot vārdus un skaitļus “Ministru 
kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu; Ministru kabineta 
26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”;
2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus “ģimene (persona)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu 
“mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā);
3. izteikt noteikumu 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Maznodrošinātas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis sociālās 
palīdzības sniegšanai ir 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.
11. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu sociālais dienests nosaka 
un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”;
4. svītrot noteikumu 13.punktu;
5. izteikt Noteikumu 14. punkta nosaukumu šādā redakcijā: “Garantētais minimālais 
ienākumu pabalsts”;
6. svītrot noteikumu 14.1. apakšpunktā vārdus un simbolus “atbilstoši Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Kārtība, kādā ģimene vai 
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, ir zemāki 
par valstī noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni.”;
7. izteikt noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
“14.2. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiek noteikts Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā noteiktajā apmērā.
14.3. Garantētā minimālā ienākumu pabalsta aprēķināšanu un izmaksu sociālais 
dienests veic atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai”;
8. aizstāt Noteikumu 19.2.1. apakšpunktā skaitli “130” ar skaitli “218” un skaitli 
“245,38” ar skaitli “327”;
9. aizstāt Noteikumu 19.2.3. apakšpunktā skaitli “250” ar skaitli “820.05”;
10. aizstāt Noteikumu 19.2.4. apakšpunktā skaitli “90” ar skaitli “109” un skaitli 
“122.69” ar skaitli “163”.

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021

Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstiem “

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi paredz noteikt atšķirīgu 
ienākumu līmeni maznodrošinātas personas 
statusa iegūšanai pirmajai un citām personām 
mājsaimniecībā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, 
jo kopš 2021.gada 1.janvara stājušies spēkā 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums). 
Likuma 33.pants nosaka minimālo ienākumu 
slieksni sociālai palīdzībai (garantētais 
minimālais ienākumu slieksnis – turpmāk 
testā GMI. GMI piešķiršanas kārtību nosaka 
Likums un Ministru kabineta noteikumi. Līdz 
šim GMI apmēru bija pienākums noteikt 
pašvaldībai. 

Grozījumu 1.panta 40.punkts paredz jauna 
termina “mājsaimniecība - vairākas personas, 
kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz 
izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko 
atsevišķi”, ieviešanu.

Likuma 33.panta trešā daļa nosaka, ka 
“Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne 
augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām 
personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku 
par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni”.

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Finansējums no pašvaldības novirzītajiem 
līdzekļiem sociāliem pabalstiem.

4.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine

Rugāju novada dome izsludina 
elektroniskajā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu
Nekustamo īpašumu “Mazroziņas” ar kadastra numuru 3864 011 0148 
elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3864 011 0058 – 4,44 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 8 739,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@
rugaji.lv.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 
04.05.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 03.06.2021. plkst.13:00.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.05.2021. plkst.13:00 līdz 
24.05.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 873,90 
EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS „Citadele banka”, konta Nr.
LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķi norādot “Nekustamais īpašums 
“Mazroziņas”, kadastra Nr.38640110148”. Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā 
atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem 
nosacījumiem. 

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
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Informē 
pašvaldība
Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore

Par skolēnu nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā

Izmantojot Nodarbinātības valsts 
aģentūras piedāvāto iespēju – 
pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem  
piedalīties pasākumā “Nodarbinātības 
pasākums vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”, Rugāju novada dome 
iesniedza pieteikumu, paredzot 
nodrošināt darba vietas 24 skolēniem.
           Pasākuma mērķis ir veicināt 
skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot))  īslaicīgu nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās 
darba vietās, nodrošinot skolēniem 
iespēju apgūt darba prasmes, iemaņas 
un pieredzi. Norādu, ka uz darba 
līguma slēgšanas brīdi skolēnam jābūt 
jau sasniegušam 15 gadu vecumu.
          Nosacījumi paliek tādi paši 
kā iepriekšējos gados, palīgstrādnieka 
darba vieta tiek piedāvāta uz 2 
nedēļām (ja iekrīt svētku dienas, tad 10 
darba dienas jānostrādā) un samaksa 
tiek noteikta minimālā stundas tarifa 
likme.
          Plānots, ka jūnijā mēnesī būs 
darba vietas  8 skolēniem, tas ir Rugāju 
pagastā – 4, Lazdukalna pagastā – 4. 
Jūlija mēnesī plānotas 10 darba vietas 
– Rugāju pagastā - 6 un Lazdukalna 
pagastā – 4. Savukārt augusta mēnesī 
būs 6 darba vietas, Rugāju pagastā -  4, 
Lazdukalna pagastā - 2.
Aicinām skolēnus un vecākus 
iepazīties ar informāciju mājas lapā: 
www.rugaji.lv un attiecīgi iesniegt 
pašvaldībā pieteikumus, lai mēs 
savukārt varam prognozēt darba  vietu 

aizpildījumu.

Informācija vecākiem!

     Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk 
– VID) atgādina, ka vienam no 
vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa 
atvieglojumu par bērnu, kurš ir 
vecumā līdz 19 gadiem un mācās 
vispārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iestādē, ja tas 
strādā vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija 
līdz 31.augustam). 
       Attiecībā uz bērnu (izglītojamo 
līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās 
tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija 
līdz 31. augustam), vecākam nav algas 
nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts 
par bērnu kā apgādājamo un atrašanās 
vecāka apgādībā netiek pārtraukta 
automātiski.
        Vecākam saglabājas atvieglojums 
par apgādībā esošu personu 200 
euro mēnesī, un bērnam vasaras 
brīvlaika darba laikā tiek piemērots 
VID prognozētais neapliekamais 
minimums mēnesī, izņemot gadījumu, 
ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja.
       Savukārt tiem vecākiem, kuru 
bērni (izglītojamie līdz 19.g.v.) 
paralēli mācībām strādā mācību gada 
laikā jāņem vērā, ka bērna atrašanās 
vecāka apgādībā tiek pārtraukta 
automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis 
darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad 
skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem 
pašiem bērns jāatjauno apgādībā.
         Skolēni, kuri nolēmuši sākt 
darba gaitas, var saņemt algas 
nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu 
algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai 
var iesniegt elektroniski VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS). Skolēniem, kuri strādās 
vasaras mēnešos un maksās nodokļus 
vispārējā režīmā, algas nodokļa 
grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma 
gūšanas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo 
darba devēju pie kura bērns strādās). 
Tad darba devējs būs tiesīgs gūtajiem 
ienākumiem (algai) piemērot VID 
prognozēto mēneša neapliekamo 
minimumu (šāda informācija darba 

devējam būs pieejama  VID EDS ).
           Algas nodokļa grāmatiņa ir 
pieejama tikai elektroniski un visas 
darbības, kas saistītas ar apgādības 
noformēšanu, ir veicamas VID 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS) – algas nodokļa grāmatiņas 
sadaļā “Apgādājamie” nospiežot izvēli 
“Pievienot apgādībā esošu personu”.
Ar citu  informāciju ar iepazīties 
Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā 
internetā: www.vid.gov.lv
          Ja nepieciešama palīdzība algas 
nodokļa grāmatiņas saņemšanā 
var griezties Valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros – Rugājos, Kurmenes ielā 
48, tālrunis 27832856 un Benislavā, 
Bērzu ielā 8, tālrunis 28398550.

Par pašvaldības  ceļu 
uzturēšanas darbiem 

2021.gadā

Rugāju novada domes 2021.gada 
29.aprīļa domes sēdē tika apstiprināts  
mērķdotācijas Rugāju novada 
pašvaldības autoceļiem (ielām)  
izlietojums 2021. - 2023. gadā un 
detalizētāk uzskaitot finansējuma 
izlietojumu 2021.gadam. Tas ir arī 
saskaņā ar Rugāju novada pašvaldības 
šī gada budžetu.
              Finansējuma izlietojums 2021.
gadā, saskaņā ar Saimnieciskās nodaļas 
priekšlikumiem ir  paredzēts seguma 
atjaunošanai kritiskajās vietās šādiem 
ceļiem: Zeltiņi – Ilganči – Medņi, 
Ceļš uz Boževas ezeru, Upetnieki – 
Vēzis,  Kozupe – Akmeņtači, Klānu 
ceļš, Kaņepsala – Grūzīši, Tīrumnieki 
– Nagļi, Beņislava – Blāzma, Drudži 
– Golvari, Kapūne – Klāni, Aizupes 
apvedceļš, Silaines gateris – Liepnīte, 
Gariesili – Drudži, Silinieki – 
Skubinova, Kapūne – Paideri, Blāzma 
– Dreimanova, kopumā plānojot ap 
1350 m3 grants uzklāšanu. Materiāls 
seguma atjaunošanai tiks sagatavots 
pašvaldības karjerā “Grantskalniņi”, 
novirzot līdzekļus grants izsmelšanai 
un drupināšanai.
         2021.gadā plānots veikt tilta 

nostiprināšanas darbus  uz ceļa 
Upetnieki – Kaņepiena un novadgrāvju 
rakšanu Meža ielai (Rugāju ciemā). 
       Balstoties  uz  2020. gada 
pieredzi, arī šogad plānots izmantot 
ārpakalpojumu apaugumu pļaušanai 
ceļiem Ilganči – Strautiņi – Medņi, 
Griestiņi – Kozupe, Egļusala – 
Žeivinieki, Čušļi – Kraukļeva, Medņi 
– Biškāni,  Drudži – Golvari, Primenes 
– Cirtums, Podnieki – Stērnieki, 
Gariesili – Drudži, Silaines gateris – 
Liepnīte.
       Martā tika uzsākta būvprojekta 
izstrāde ceļam Rugāji - Tikaiņi (no 
0,950 km līdz 7,811 km) seguma 
uzlabošanai.
          Pieejamais finansējums 2021.
gadā ir 229 010 euro   (tas ir valsts 
budžeta mērķdotācija autoceļu 
uzturēšanai 147 994 euro un naudas 
līdzekļu atlikums no 2020.gada  
81 016 euro), ko plānots šādiem 
pasākumiem pašvaldības  autoceļu un   
ielu uzturēšanas nodrošināšanai:
• Degvielas iegāde (sniega tīrīšana, 

ceļu klātnes greiderēšana, 
novadgrāvju rakšana un tīrīšana, 
caurteku nomaiņa, mehanizēta 
zāles un krūmāju izpļaušana 
ceļmalās un grāvjos ar pašvaldības 
tehniku) – 18 000 euro;

• Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 
uzturēšana (grants izsmelšanas  
pašvaldības karjerā un 
drupināšanas pakalpojumi, grants 
iekraušanas un transportēšanas 
pakalpojumi, caurteku iegāde, 
tehniskā projekta izstrāde un 
līdzfinansējums būvdarbiem 
autoceļam Rugāji -Tikaiņi  
u.c. ar ceļu uzturēšanu saistīti 
pakalpojumi)- 209 260 euro;

• Rezerves daļu iegāde un 
uzturēšanas pakalpojumi ceļu 
uzturēšanas tehnikai (rezerves 
daļu iegāde greideram) – 1500 
euro;

• Ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana 
(no jauna uzstādāmo un sabojāto  
ceļa zīmju un stabu iegāde)- 200 
euro;

• Bankas konta apkalpošanas 
izmaksas – 50 euro.

Iespēja nodot nolietotu elektrotehniku
Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Rugāju novada 
iedzīvotāji tiek aicināti BEZ MAKSAS atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas atkritumiem, ievērojot pašvaldības noteikto kārtību:

Atkritumus iespējams nodot no 

2021. gada 7. maija līdz 2021. gada 16. maijam
zemāk norādītajās vietās:

Skolas ielas 8, Rugājos pieguļošā teritorija (darbnīcas) Bērzu iela Benislavā (pie šķiroto atkritumu konteineriem)

Liepu iela 4, Skujetniekos (pie šķiroto atkritumu konteineriem Lieparos (piešķiroto atkritumu konteineriem

Atkritumus iespējams nodot, iepriekš sazinoties pa tālruni 29342304 (Līga Cepurniece) vai pa tālruni 26382209 (Dzidra Šmagre)

SADZĪVES ELEKTROTEHNIKU LŪGUMS NODOT, NEIZJAUKTĀ VAI NEIZKOMPLEKTĒTĀ VEIDĀ! 
Lūgums pēc norādītā elektrotehnikas preču savākšanas termiņa, atkritumus (nolietotās elektropreces) 

patvaļīgi pie konteineriem nenovietot!
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Traktortehnikas valsts 
tehniskās apskates

Benislava (Pie pagasta 
pārvaldes, Bērzu iela 8)

09.06.2021.
05.08.2021

plkst.12:30
plkst.10:30

Rugāji (Pie bijušās 
Mežniecības, Kurmenes iela 
43)

10.06.2021.
09.08.2021.

plkst.10:30
plkst.10:30

Skujetnieki (Pie veikala, 
Liepu iela 2)

09.06.2021. plkst.10:30

Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu - dosies 
maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt 
valsts tehnisko apskati.

Veiksmes burts
Natālija Garā
Rugāju novada vidusskolas krievu valodas skolotāja

Katru gadu valstī notiek Tatjanas dienas konkursi. Arī 
šogad, neskatoties uz pandēmiju, skolēni tajos piedalījās. 
Interesi izraisīja kaligrāfijas konkurss, kurš norisinājās 
trīs nominācijās: ”Labākais rokraksts”, „Labākais 
uzraksts ”,”Burts”.
            Šoreiz nominācijā ”Burts” vajadzēja atveidot burtu 
“M”. Kāpēc “M”? Viens no konkursa atslēgas vārdiem ir 
vārds ”Mēs”. Arī svarīgākie cilvēkam vārdi sākas ar šo burtu: 
mamma, miers. “M”  burts krievu valodā apzīmē arī cilvēcisko 
kopību jeb pasauli, vienotību. Tikai visi kopā, apvienojot 
spēkus, mēs varam tikt galā ar kādu no problēmām, nelaimēm.
Senos laikos mākslinieki burtus atainoja ļoti smalki, filigrāni. 
Burti varēja būt  cilvēku, dzīvnieku veidā, izmantojot dažādus 
zīmējumus, rakstus, ornamentus.
           Ļoti svarīgi bija šī konkursa kritēriji: stila īpatnības, 
harmoniska krāsu saderība, prasme harmoniski  ietvert burta  
atainojumā zīmējumu.
           Prieks   par  Rugāju  novada  vidusskolas  10.klases 
skolnieci Elīzu Borodušku, kura Tatjanas dienas kaligrāfijas 
konkursa nominācijā ”Burts” kļuva par Lielās balvas (Grand 
Prix) īpašnieci un spēja parādīt un pierādīt, ka arī lauku 
vidusskolā mācās talantīgi, čakli, mērķtiecīgi skolēni!
              Uzvarētāju   apbalvošanas   pasākumā  saviļņoja par 
Elīzas darbu žūrijas komisijas teiktais:” Ļoti smalki izstrādāts 
darbs, kurā atspoguļota konkursa tēma, ņemtas vērā visas 
nianses, darbs pietuvināts rokrakstam, katra līnija rūpīgi 
nostrādāta, izdzīvota, ar šo darbu lepojamies!”

Kāzu kleitu stāsti

Kāzu kleitai arī 
otrā dzīve

Ligita un Juris Kalnēji kāzu dienā 1988. gada 
9. aprīlī

Mūsu kāzas nebija lielas - tikai 25 cilvēki, 
tāpēc savu balto kāzu kleitu nemeklēju salonos, 
bet nopirku Balvos, komisijas veikalā,  par 50 
rubļiem. Pašai sava mežģīņu kleita ļoti patika. 
Kleitas otrā dzīvē sākās vēlāk, tā ir greznojusi 
gandrīz divdesmit meitenes no Lazdukalna, 
Rugājiem, pat Balviem, saņemot Pirmo Svēto 
Komūnīju (iesvētībās), gan Iestiprināšanas 
sakramentu saņemot.

Kāzu kleita iepatikās jau 
to ieraugot

Ineta un Aleksejs, Cvetkovu ģimene

Savu sapņu kāzu kleitu ieraudzīju kāzu veikala 
skatlogā. Ieraudzīju, uzmērīju un uzreiz tajā iemīlējos. 
Es sapratu un jutu, ka tā ir īstā - manējā. Nevarēju 
sagaidīt savu kāzu dienu, kad varēs to uzģērbt. Kleitu 
un plīvuru pirku kādā mājīgā un gaumīgā Jelgavas 
kāzu salonā ,,Catrin.’’ Kāzu nozīmīgais datums bija 
2016.gada 16.jūlijā. 

Maruta un Agris Kalnēji kāzu dienā 2011.
gada 7.maijā

Kāzu kleitas aksesuārus 
saņēma dāvanā

Kāzu kleitas meklēšana izrādījās sarežģītāks 
process nekā likās, klīdām pa veikaliem visu 
dienu. Sākumā ar vīra māsu divatā devāmies 
uz kādu salonu Gogoļa ielā. Uzlaikojot pirmo 
kleitu, biju nelielā šokā, jo izskatījās vienkārši  
briesmīgi, tāpēc klusībā nopriecājos, ka 
ielūgumi vēl nav izsūtīti, tas nozīmē, ka var 
vēl visu atcelt. Dienas otrajā pusē mums 
kleitas meklējumos, pievienojās mana 
krustmāte. Viņa teica, ka jāiet ir uz Avotu ielu, 
jo tur esot visi kāzu kleitu saloni, tāpēc atrast 
īsto būs viegli. Tā mēs apmeklējām daudzus 
salonus pēc kārtas un pārmērīju ļoti daudzas 
kleitas. Vienā no Avotu ielas saloniem arī tika 
iegādāta gan kleita, gan plīvurs, gan bolero 
jaciņa. Šeit jāsaka lielu paldies krustmātei, 
kura ļoti labi prot pajautāt par atlaidēm. Tika 
iedota atlaide kleitai, bet plīvurs un bolero 

kā dāvana. Kleitas liktenis pēc kāzām… 
Nu jau gandrīz 10 gadus kleita stāv skapī 
ar visu netīro malu, jo jautrās dejošanas dēļ, 
man nācās nomainīt augstpapēžu kurpes uz 
parastām laiviņām, līdz ar to kleitas vilkās pa 
zemi un uzslaucīja lielu daļu netīrumu.
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Plīvuru nācās likt kā 
vainadziņu 

Emerita un Vladimirs Maslovski kāzu dienā 1977.
gada 22.aprīlī 

Kāzu kleita pirkta Rīgā, kāzu salonā “Pavasaris”. 
Tajos laikos kāzu kleitu salonā varēja iegādāties, ja 
laulība bija pieteikta “zagsā” un uz rokām bija oficiāla 
ziņa par laulībām. Plīvurs tika pirkts atsevišķi. Ar 
plīvuru bija vesels piedzīvojums, kurš Emeritai lika 
kāzu dienā pamatīgi satraukties. Plīvuru pirka viņas 
māsa un līdz pat kāzu dienai netika pamērīts. Kāzu 
dienā izrādījās, ka plīvurs ir par īsu un kā tajos laikos 
ierasts nevarēja uzlikt uz galvas. Plīvuru nācās likt kā 
vainadziņu. Fo
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Rugāju 
bibliotēkai 
šogad 
aprit 70gadi

Velga Vīcupa
Rugāju novada muzeja vadītāja

Šogad savas pastāvēšanas apaļu 
gadskārtu atzīmē Rugāju novada 
Rugāju bibliotēka. Pāršķirstot 
vēstures lapas, redzam, ka Rugāju 
bibliotēkas pirmais ieraksts 
inventāra grāmatā datēts ar 1951. 

gada 1. jūliju. 
        Tās dibinātāja tolaik bija Rugāju 
ciema izpildkomiteja, kuras ēkā 
arī bibliotēka kādu laiku atradās, 
ieņemdama vienu telpu. Vēlāk 
bibliotēka pārcelta uz pagasta valdei 
celtās ēkas pirmo stāvu, pēc tam 2001. 
gadā - uz otro stāvu, kur straujāk 
attīstījusies un atrodas arī šobrīd.

         Savā  pastāvēšanas  laikā bibliotēkā 
strādājušas  šādas  bibliotēkas 
vadītājas: no 1950. g. - 1956. g.- 
Leipurte Olga, no 1956. g. beigām 
līdz 1958. g. 13. jūlijam – Kulova Vija 
(dzim. Lapiņa), no 1958. g. 14. jūlija 
līdz 1960. g. 22. augustam - Ārija 
Blūma (dzim. Grīnberga). No 1960. 
g. 23. augusta līdz 1977. g. pavasarim 

– Bērziņa Anna (dzim. Odumiņa), ar 
nelielu pārtraukumu, kad  viņu no 
1966. g. 15.septembra - 1967. g. 31. 
maijam aizvietoja A. Kamenščika. No 
1977. gada Rugāju bibliotēku vada 
Anita Magina (dzim. Zaharāne) un no 
2008. g. bibliotēkai ir otra darbiniece 
– Evita Garbacka (dzim. Sproģe).
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Bibliotēkā sāka 
strādāt jau agrā 
jaunībā 
Atmiņās par darbu bibliotēkā dalās 
kādreizējā Rugāju bibliotēkas 
bibliotekāre VIJA KULOVA. 

Man bija septiņpadsmit, astoņpadsmit 
gadi, kad es saņēmu bibliotēku šeit, 
Rugājos, no Leipurtu Olgas. Viņa 
Rugājos bija gan kluba vadītāja, gan 
bibliotekāre. Viņa to slodzi vairs viena 
nevarēja vilkt un tad es sāku strādāt 
bibliotēkā. Līdz tam es strādāju pastā, 
kur bija ārkārtīgi maza alga. Tur es 
strādāju, aiziedama no skolas pēc 
9. klases, jo es biju spiesta strādāt, 
dzīvoju pie vectēva un vecmammas. 
Pensijas viņiem nebija. Vienlaicīgi 
es gāju uz dejām un Olgai likās, ka 
es varētu to lietu apvienot. No pasta 

aizgāju projām uz bibliotēku arī 
tāpēc, ka kultūras darbs bija tuvāks 
par pastu. Strādādama bibliotēkā, 
es vēlāk izdomāju, ka jāiet uz 
lietišķajiem. Bibliotēkā bija savas 
prasības, ļoti izteikta ideoloģiskā 
puse, kas jāatzīmē, ir arī tagad. Uz 
visām svētku, atzīmējamajām dienām 
vajadzēja būt tematiskajām izstādēm, 
vajadzēja rīkot visāda veida grāmatu 
apspriešanas, lasīt atsauksmes. Bija 
zināms plāns, cik tev vajadzēja būt 
apgrozījumā grāmatām, bija jābūt 
atskaitei, kuras grāmatas ir tās lasītākās 

un pieprasītākās. Ja Ļeņina raksti 
nevienam neinteresēja, tad atskaitē 
bija jābūt ierakstītam, ka tos lasa, 
izmanto, interesējas. Šo taktiku man 
pateica priekšā, ka tā ir jādara, es jau  
to nevarēju pati izdomāt. Bibliotēka 
tolaik atradās ciema padomes ēkā, 
pretī grāmatu veikalam. Tur bija vēl 
priekšniekam un sekretārei kabinets. 
Iespējams, ka bibliotēku pārcēla uz 
balto māju, kad no tās aizgāja MTS 
kantoris. Pēc manis uz bibliotēku 
atnāca strādāt Anna Odumiņa, arī tieši 
no vidusskolas. Tagad jau mirusi. Viņa 
bija ļoti akurāta, strādīga. Cita plāna 
cilvēks. Es jau biju tāda vairāk pa 
virsu.
          Bibliotēka nebija pārāk liela, 
aizņēma vienu lielu ēkas telpu uz 
autoostas pusi. Grāmatu skaits bija 
kaut kur 4,5 tūkstoši. Tajā bija krievu 
klasika, latviešu klasiķi: Sakse, Lācis, 
Upītis u.c., Dž. Londons. Tā jau 
nebija, ka viss bija aizliegts. Protams, 
nebija vairs Latvijas brīvvalsts laika 
literatūras, tā vietā – obligātie Ļeņina 
raksti. Skolai  savas bibliotēkas nebija. 
Ja skolai ko vajadzēja, tas viss tika 
ņemts no ciema bibliotēkas. Pagasts 
deva naudu, grāmatu veikals bija pretī 
ielai un visu jaunāko literatūru, kas 
nāca turpat arī varēja pirkt. Izdotos 
čekus atdevu sekretārei, viņa visu 
iegrāmatoja, es attiecīgi atzīmēju ar 
zīmodziņu un ierakstīju katalogā. 
         Grāmatu izvēlē man bija 
pilnīgi brīva vaļa. Tikai tad, kad 
nāca politiskās, tematiskās brošūras, 
tad man tika pateikts, kuras vajag. 
Skatījos, lai iepirktu pēc iespējas 
vairāk grāmatu, ne vairāk kā divas 
vienādas, lai ir dažādība. Grāmatas 
tolaik bija ļoti lētas, bija laba literatūra 
pieejama. Ja bija divi rubļi, tad jau 
skaitījās ļoti dārgi. Vairāk vai mazāk, 
grāmatas iepirku katru mēnesi. 
Iespējams, ka bija atkarīgs no pagasta 
rocības, jo tas dzīvoja no iekasētajiem 

nodokļiem, kaut arī kaut kādas naudas 
saņēma no centra. Bibliotēka bija tāds 
iestādījums, kas kalpoja varai. Manā 
laikā ciema padomes priekšsēdētājs 
bija Antons Kašs, sekretāre – Austra 
Lancmane, no Tikaiņu puses. Viņa 
katru dienu brauca ar riteni un ziemā 
nāca ar kājām kādus kilometrus 
četrus. Finansiste bija Voiciša Agnese. 
Tas bija viss mūsu kolektīvs. Divi 
kabinetiņi un pa vidu bija tāds šaurs 
koridoriņš.
      Tika rīkotas dažādas grāmatu 
apspriešanas un viktorīnas. Es 
sastādīju jautājumus - tad kurš vinnēja, 
kurš arī nevinnēja. To visu man pašai 
vajadzēja organizēt turpat bibliotēkā. 
Bibliotēku apmeklēja lielākoties 
rugājieši, vecāko klašu skolnieki, jo 
viņiem savas prasības. Centos iepirkt   
vēsturisko literatūru, cik jau nu tur 
varēja. Atskaites vajadzēja iesniegt 
katru mēnesi 25. datumā: cik grāmatas 
izdotas, cik saņemtas, cik grāmatas 
ir iepirktas un kā tās ir iegrāmatotas. 
Atskaites iesniedzu ciema padomes  
sekretārei. Vajadzēja atskaitīties par 
katru darbiņu, ko darīju. Piemēram, 
uzzīmēju plakātiņu, atskaitījos par to. 
Man bija tas labums, ka nevajadzēja 
nevienam prasīt kaut ko uzzīmēt, es 
visu varēju pati izdarīt. Darbā man ļoti 
daudz palīdzēja Leipurtu Olga, kas 
daudz ko pateica priekšā, pamācīja, 
kā rīkoties. Olga vienmēr pabikstīja, 
atgādināja, ka jāgatavo kārtējā 
atskaite. Ciema padomes meitenes bija 
absolūti apolitiskas. 
         Vienreiz bija gadījums, ka 
MTS rīkoja ekskursiju uz Koknesi. 
Es, nevienam neko nepaprasījusi un 
nepateikusi, aizbraucu. Piektdienā 
darbā nebiju. Ekskursijā braucām 
smagās mašīnas kastē. Priekšnieks 
lika paskaidrojumu rakstīt, draudēja, 
ka nākošajā reizē mani atlaidīs. Ja 
būtu prasījusi, mani nebūtu laiduši tajā 

ekskursijā, jo zināma kārtība tomēr 
pastāvēja. Biju skuķis ar lielu galvu. 
Bet tas viss notika momentā: no rīta 
redzu, ka visi jau kāpj iekšā mašīnās 
uz kalna. Es saku, ka arī gribu.  Durvis 
ciet un prom. 
          Es arī Olgai palīdzēju kultūras 
darbā. Gājām uz Tikaiņiem mācīt 
dejas uz klubu – pa dubļiem, pa 
tumsu, vēl pa lielāku tumsu atpakaļ. 
Nāca rajona dziesmusvētki, Olgai bija 
nepieciešamība pēc dejotāju pāriem. 
Es gan dejoju, gan palīdzēju mācīt 
deju kolektīvu. 
           Man patika lasīt grāmatas, 
es šo to zināju, bet sākuma darbu 
bibliotēkā nosaukt par pilnvērtīgu īsti 
nevarētu. Mani Olga visā ievadīja, 
kontrolēja. Pēc tam mani aizsūtīja uz 
bibliotekāru kursiem Rīgā. Tad jau 
darbu veicu nopietnāk - tika uztaisīts 
sistēmiskais katalogs ar visām 
atzīmēm, kurā plauktā, kurā vietā. 
Kopumā nostrādāju 2,5 gadus Rugāju 
bibliotēkā, no tā laika 3 mēnešus biju 
kursos.

Bibliotēka nebija pārāk liela, 
aizņēma vienu lielu ēkas telpu 
uz autoostas pusi. Grāmatu 

skaits bija kaut kur 4,5 tūkstoši.
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         Tāds pasākums, kas man pašai 
patika, bija par Džeku Londonu. 
Par raksturiem un uz ko cilvēks ir 
spējīgs, kad viņš ir motivēts kaut ko 
darīt. Tā bija tāda satikšanās nelielā 
pulciņā. Man bija jāsagatavo iepriekš 
attiecīgi citāti no grāmatas, man 

bija jāzina, ko citi domā, kā citi to 
uztver - pārrunu veidā. Dalībnieki uz 
grāmatas apspriešanu ieradās, kad tā 
bija izlasīta. Atceros, ka apspriedām 
arī A. Sakses „Ziedu pasakas”. Tās 
ļoti patika meitenēm. Puikas jau 
vispār pie šitādām lietām ir grūti 
dabūt. Arī V.Lāča „Uz jauno krastu”. 

Tas ļoti atbilda tā laika ideoloģijai, 
nevis, piemēram, „Zvejnieka dēls”. 
Ideoloģiskā komponente bija galvenā, 
pārējais bibliotēkas darbs pēc tam. 
Vajadzēja prast atrast pareizās 
grāmatas, kas atbilda vajadzīgajai 
ideoloģijai. To man prasīja kultūras 
nodaļa rajonā. Ceļš līdz Balviem bija 

tāds, pa kuru neviens negribēja braukt. 
Priekš tam bija telefons kabinetā. Uz to 
zvanīja un pasauca. Katrus divus, trīs 
mēnešus bija inspekcija, atbrauca un 
pārbaudīja, vai ir uzskatāmā aģitācija, 
vai viss ir iegrāmatots. 

Bibliotēkā 
nostrādāti jau 45 
gadi
Par darbu Rugāju bibliotēkā stāsta 
tās bibliotekāre ANITA MAGINA. 

Rugāju bibliotēkā nonācu pavisam 
nejauši. Tāpak kā nejauši nonācu arī 
Rugājos. Par to, ka es te esmu, man 
jāpateicas tā laika ciema padomes 
priekšsēdētājai Valentīnai Circenei. Viņa 
mani ieveda pagastā gan par sekretāri, 
gan pēc tam arī bibliotēkā. Doma, ka es 
varētu izvēlēties bibliotekāra profesiju, 
man nemaz nebija. Kaut gan es bērnībā 
gāju trīs kilometrus uz tālo Kraukļevas 
bibliotēku, jo tur patika, daudz lasīju 
grāmatas. Bibliotēkā nokļuvu nejauši. 
Un tad es sapratu, ka tā ir mana īstā 
vieta. Mana pirmā darbs vieta neilgu 
laiciņu bija ciema padomes sekretāre. 
No vidusskolas sola, ar zirgasti pakausī, 
uzreiz  tiku nosēdināta sekretāres krēslā. 
Tur es pabiju neilgi – no augusta līdz 
martam. Tas bija tāds īss, bet vērtīgs 
laiks, brītiņš. Es nāku no Sudarbes 
un šīs puses cilvēkus es nepazinu. Šo 
mēnešu laikā, strādādama par sekretāri, 
iepazinu Rugāju iedzīvotājus. Līdz ar 
to bija vieglāk iesākt strādāt bibliotēkā. 
Martā mani uz neilgu laiku V. Circene 
aizsūtīja uz Tikaiņu bibliotēku. Tur 
pastrādāju no marta līdz augustam. Bet 
man tur nepatika, jo nomaļa vieta. Kad 
nokļuvu Rugājos, tad sapratu, ka te ir 
īstā vieta. Tad es sāku mācīties, paliku 
un līdz šai dienai esmu vēl te. Tajā laikā 
atbrīvojās vieta Rugāju bibliotēkā, jo 
Anniņa aizgāja mūžībā, vieta bija brīva, 
piedāvāja man.  Varbūt man šī vieta 
tika arī pataupīta. Lai nu kā, bet es te 
nokļuvu. Un tā, no 1976. gada 1. jūlija 

esmu šeit. 
          Rugāju bibliotēkai šogad ir 70 
gadi, man šeit nostrādāti – 45 gadi. 
Kādreiz, kad šeit bija aukstas, nemīlīgas 
telpas, bija doma kaut ko pamainīt, 
bet tiklīdz nokļuvu siltumā, tā domas 
mainījās. Pabeidzu kultūrdarbinieku 
tehnikumu. Tā manas dzīves profesija 
ir bibliotekāre.
           Bibliotēkā mani piesaista 
visvairāk tas, ka te nenāk slikti cilvēki. 
Uz bibliotēku nāk labi cilvēki. Darbs 
ir ar labiem, patīkamiem cilvēkiem, 
un bērni paši par sevi ir jauki. Tā 
apziņa, iespēja, ka tu esi gudrību vidū, 
starp gudrām grāmatām. Man jau tas 
lasītprieks joprojām nav mazinājies, 

kas nāk no bērnības. Gribas palasīt 
grāmatas vēl tagad arī.  Patīk satikties 
ar cilvēkiem. Diena nav vienmuļa, 
katru dienu ir kaut kas savādāks. Pa cik 
strādājam divatā, Evitai ir viegla roka uz 
tehnoloģijām, viņai tas vairāk padodas, 
es vairāk strādāju ar rakstīto vārdu, 
pie dokumentācijām. Bet, ja vajag, es 
arī pie tehnoloģijām cenšos strādāt, jo 
lauku bibliotēkā ir jāprot viss. 
           Man bija ļoti laba darba 
audzinātāja. Mana pirmā bibliotekāre. 
Sanāca tā, ka mēs bijām vienā pagastā, 
tikāmies vienā pagasta mājā, nododot 
atskaites. Viņai bija ļoti bagātīga darba 
pieredze, sieviete jau bija gados. Viņa 
man šo savu pieredzi atdeva: visus 
zemūdens akmeņus, iemācīja piefiksēt 
visus darba knifiņus. Tā, ka es pēc tām 
konsultācijām jutos ļoti gudra. Man 
nebija pašai tā pieredze jālauž. Man 
to pasniedza gatavu. Uzskatu, ka man 
palaimējās ar darba audzinātāju Zelču 
Ausmu. Viņa ir projām, aizgāja dzīvot 
pie savas meitas uz otru Latvijas malu. 
Viņa bija ļoti jauks cilvēks, ļoti jauka 
bibliotekārīte. 
          Tagad, kad mans darba mūžs ir 
jau aiz muguras, un jau pavisam netālā 
nākotnē došos pelnītā atpūtā, manas 
sajūtas ir labas. Tad es bibliotēkā varēšu 
iet letei no otras puses, bibliotēkas 
durvis jau manā priekšā neaizslēgsies. 
Es varēšu nākt. Es turpināšu apmeklēt 
bibliotēku un baudīšu to kā parasts 
lasītājs. Jo bibliotēka tomēr paņem arī 
daudz laika, darba laiks ir pietiekoši ilgs 
katru dienu. Man ir ļoti daudz neizlasītu 
grāmatu. Gaidu, krāju tās, kamēr būs 
lielā brīvība. Tad lasīšu. Ķeršos pie 
ārzemju literatūras. Ķeršos pie tās klāt. 
Tad arī Evita man ieteiks, kas atkal ir 
jauns, populārs un labs.  
         Aiziet pelnītā atpūtā un atstāt 
bibliotēku pēc 45 gadiem tomēr nav žēl, 
jo es pildu bibliotekāru ētikas pantu: 
sagatavoju jaunu kadru, sev vietnieku. 
Mans darba mūžs ir skaisti piepildīts, 
gribās jau mieru, vairāk laiku sev, mājās 
paravēt puķītes, pa dienu apskatīties, kā 
tās zied, jo vakarā pēc darba jau tās īsti 
vairs neredzu, jau ziediņi aizvērušies. 
Apskatīšos, kā zied puķītes, kas notiek 
mājās, izmantošu laiku sev. 

“Vēl aizvien man 
savā darbā patīk 
viss”
Par darbu Rugāju bibliotēkā 
stāsta tās bibliotekāre EVITA 
GARBACKA. 

Bibliotēkā esmu no 2008. gada 
jūlija. Tas bija ļoti nejauši, kaut 
gan grāmatas man vienmēr ir 
ļoti patikušas. Jau maza būdama, 
dzīvojos pa bibliotēku Kubulos, tur 
strādāja mammas māsa par kultūras 
nama vadītāju, viņas draudzene 
– bibliotēkā. Tante mani vasarā 
paņēma pie sevis, tad es dzīvojos uz 
nebēdu tur. Ļoti patika tas miers un 
klusums. 

         Pēc skolas es tā īsti nezināju. 
Visi gāja par policistiem, par 
skolotājiem. Mani tas nesaistīja, 
nevarēju īsti izdomāt. Vēlāk 
iestājos vienos kursos, citos, 1995. 
gadā jau pabeidzu datorkursus, 
kas tajos laikos jau bija kaut kas. 
Bezdarbniekos bija speciālists, kas 
palīdzēja noskaidrot, kāda profesija 
būtu kuram piemērota. Pildījām 
dažādus testus. Tie parādīja, ka man 
ir piemērota profesija, kur būtu darbs 
ar cilvēkiem, nevis vienai strādāt 
ofisā. Man piedāvāja frizierus, 
skolotājus. Teicu: „Nē, nē, nē!” Un 
tad bija tāds tests par bibliotekāru. 
Man jautāja, vai Rugājos ir 
bibliotēka. Vajadzētu aiziet pajautāt, 
varbūt var tur pastrādāt. Jo bija tajā 
laikā tāda iespēja, ka bezdarbniekiem 
pusi algas maksāja programma, 
otru pusi - pašvaldība uz kādu 
noteiktu laiku. Domāju: „Kāpēc 
gan ne?” Tajā laikā priekšsēdētāja 
bija R. Krēmere. Drusku trīsošu 
sirdi gāju parunāties un prasīju, 
vai būtu iespēja pamēģināt. Viņa 
piekrita. Sanāk tā, ka tā konsultante 
bezdarbniekos manī uzšķīla to 
uguntiņu uz bibliotekāra darbu, jo 

pati  nebiju par šo darbu  
iedomājusies. 
               Rezultātā Rugāju bibliotēka 
ir mana pirmā un  vienīgā darbavieta. 
Tajā laikā tieši sākās arī ekonomiskā 
krīze, bija drošāk, ka darba vieta 
ir tepat netālu no mājām. Bija 
vēl jautājums, vai paturēs manu 
darbavietu, kad beigsies termiņš. Bet 
viss sakārtojās un es paliku strādāt 
Rugāju bubliotēkā. 
            Manā bibliotekāres darbā 
mani ļoti piesaista tas, ka es katru 
dienu satieku cilvēkus. Tas nav 
tā kā skolā, kur ir vieni un tie paši 
cilvēki, skolēni. Te ienāk dažādi 
cilvēki. Patīk, ka varu kādam 
palīdzēt, tā lietderības sajūta, kādam 
palīdzēt arī pie datora, tehnoloģijām, 
ne tikai grāmatām, jo bibliotēka 
sniedz arī citus pakalpojumus. Šeit 
esmu iepazinusi cilvēkus, ne tikai, 
kur kāds dzīvo, bet arī kā katru 
sauc, kā izskatās, redzu, kā aug 
Rugāju bērni. Esmu sabiedriskās 
dzīves centrā. Bibliotēka ir Rugāju 
centrā visskaistākajā mājā. Man 
ļoti patīk savs darbs un darbavieta. 
Nāk klāt jaunas iespējas. Bez 
grāmatām bibliotēkā ir bērnu istaba, 
tehnoloģijas. 
             Patīk, ka varu cilvēkiem 
palīdzēt un pamācīt darbā ar 
tehnoloģijām, paskaidrot. To es 
daru ļoti labprāt. Jebkurš var droši 
nākt, es palīdzēšu, jo arī tas tagad 
ir bibliotekāra darbs. Tāpēc te ir 
nepārtraukti visu laiku daudz kas 
jāmācās, jāapgūst, jāpilnveidojas, 
lai pilnvērtīgi varētu izpildīt visas 
prasības, palīdzēt apmeklētājiem, arī 
bērniem bieži vien kaut kas jāpalīdz. 
               Esmu pirmā, kas iepazīst 
jaunās grāmatas. Vēl aizvien man 
savā darbā patīk viss, neredzu neko, 
par ko varētu sūdzēties. Rugājos 
grāmatas ir, lasītāji ir. Galvenais, lai 
tā arī paliek turpmāk!

“Patīk, ka varu kādam 
palīdzēt, tā lietderības 

sajūta, kādam 
palīdzēt arī pie datora, 

tehnoloģijām, 
ne tikai grāmatām, jo 

bibliotēka 
sniedz arī citus 
pakalpojumus.”

“Tā manas dzīves 
profesija ir bibliotekāre.”
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Sveicu Latvijas 

Republikas neatkarības 

atjaunošanas dienā!

Latvija, Tu esi mana Latvija.

Zeme kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.

Tā ir mana Tēvzeme, 

mans gods un lepnums. 

(Daniels Balodis)

-Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

Sandra Kapteine-

Dievkalpojumi maijā
Dievkalpojumi Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo 

baznīcā maijā:

2. maijā - 9.30 Lieldienu olu un kuliču iesvētīšana:
6. maijā - 8.30 Lieldienu liturģija:

22.maiijā -  8.30 Svētā Nikolaja Brīnumdara baznīcas svētki.

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.

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.

Aicinājums ziedot finansu līdzekļus 
Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcas ārsienu pārkrāsošanai un dienvidu 

gala sienas dēļu nomaiņai.
Ziedot var draudzes kontā 

LV10PARX0016914220001,personīgi prāvestam 
O.Misjūnam vai draudzes valdes priekšsēdētājai G.Grigānei. 

Visi ziedojumi tiek reģistrēti.

Augustovā
2. maijā pulksten 12.00
16. maijā pulksten 12.00
23. maijā pulksten 12.00 

Rugājos
2. maijā pulksten 14.00 
16. maijā pulksten 14.00

Skujetniekos
22. maijā pulksten 14.00


