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Rugāju novada svētku ieskaņas koncerta “Caur ozoliņa lapiņām“ organizators Jānis 
Rakstiņš kopā ar vadītājām Skaidrīti (Arnita Rakstiņa) un Mildiņu (Eva Leone). 

      Gaidot Rugāju novada svētkus, 
Lazdukalna saieta namā notika svēt-
ku ieskaņas koncerts, kurā uzstājās 
novada mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi. Jautru noskaņojumu kon-
certa laikā uzturēja atraktīvās vadītājas 
Skaidrīte (Arnita Rakstiņa) un Mildiņa 
(Eva Leone). Koncertprogrammā “Caur 
ozola lapiņām” ar humoru tika iziets 
cauri    visai    Rugāju    novada     svētku 
programmai. Piemēram, piesakot Rugā-
ju novada mazos dejotājus, vadītājas 
pastāstīja, ka “Ķipariņi” prot ļoti skaisti 
saģērbties, skaisti dejot un kādu blēņu 
skaisti izdarīt, lai vecākiem prieks acīs.
     Savukārt, Skaidrīte jautādama, vai 
Mildiņa var pastāstīt viņai kādu klaču 
par Rugājiem, saņēma    asprātīgu     at-
bildi “Klaču gan nē, bet varu pastāstīt 
to, kā es braucu uz Rugāju novadu. 
Tu pat iedomāties nevari, cik šeit visi 
ir inteliģenti un pieklājīgi cilvēki. Tik 
inteliģenti, ka visi sēž un neviens man 

vietu nedod. Bet autobusa vadītājs Jānis, kad 
ieraudzīja mani, uzreiz atpazina, piecēlās 
un teica: “Mildiņa, nāc, es došu jums savu 
vietu. Tā arī es atbraucu uz šejieni!”. Vēl 
Skaidrīte     jokoja,  ka    uzreiz    pēc       viņas 
ierašanās, Rugāju dāmu vokālais ansamb-
lis sāka dziedāt dziesmu. Interesantākais, 
ka dziesmas nosaukums - “Jancis”. “Bet es 
saprast nevaru vai viņas par šoferi dzied, vai 
par kultūras dzīves organizatoru, ja jau uz 
Lazdukalnu brauc!” 
      Koncertu ar savu uzstāšanos kuplināja 
arī Rugāju jauniešu deju kolektīvs, Senioru 
Eiropas deju kopa “Tonuss”,  Benislavas 
etnogrāfiskais ansamblis, dramatiskais ko -
lektīvs “Zibšņi”, solistes - Dana Svilāne, 
Linda Bēniņa un Meldra Pērkone.
       Taču, jau 30. jūlijā, sākot no plkst. 05.00 
rītā, visi tiek aicināti kopā atzīmēt Rugāju 
novada svētkus “Gan liepiņas, gan ozoli, 
rotājiet novadiņu“. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: no Lazdukalna saieta nama arhīva

Ieskandināti Rugāju novada svētki 
  “Zini, Mildiņa, es taču neesmu tev vēl tā kārtīgi izstāstījusi par 
    Rugāju novada svētkiem.  Jāpastāsta taču ir, lai zini. Piektdien
    jābrauc strītbolu spēlēt, tur būs daudz jaunu puišu un 
    pieredzējušu vīriešu.”  /Skaidrīte/

  “30. jūlija agrā rīta vari celt savu pielūdzēju augšā un sūtīt uz 
    Boževas ezeru, lai piedalās makšķerēšanas sacensībās.” /Skaidrīte/

  “Iesim abas divas arī futbolu un ielu vingrotājus skatīties, jo 
    sabrauks daudz jaunu puišu, tā ka būs ko redzēt.”  /Skaidrīte/

    Mildiņa: “Klausies, tas braucamrīku brauciens būs?”
    Skaidrīte: “Būs i brauciens, i gājiens. Katrs varēs dižoties ar to, kas 
    viņam ir.”

    Skaidrīte: “Mildiņ klausies, viens interesants jautājums. Pasaki man  
    galveno iemeslu, kādēļ jauni puikas ir ātrāki dzinēji, kā vīri gados?”
    Mildiņa: “Nezinu.”
    Skaidrīte: “Vienkārši vecajiem ragi spriežas, starp kokiem ejot, tāpēc   
    tie ir lēnāki. Klausies un atceries, ja gribi uzzināt par medībām, tad
    sestdien tev jābrauc uz Rugāju šautuvi. Tur medniekiem sacensības
    šaušanā notiks.” /Skaidrīte/

  
  
“Runājot par svētkiem, tad tajos būs arī foto izstāde, kurā varēs 

    redzēt foto par Rugāju novadu un Rugāju novada iedzīvotājiem, 
    būs arī foto stūrītis, kur abas divas varēsim “nopotogrāpēties”. 
                                                                                                  /Mildiņa/

   
   

”Uz Rugāju tirdziņu aizbraukšu ar saviem rokdarbiem. 
     Pie manis ciemos ir atbraukuši māsas mazbērni. Kā uzzināja, ka
     Rugāju novada svētkos bērniem būs visādas atrakcijas un 
     izklaides, ka ar riteņiem varēs orientēšanās sacensībās
     piedalīties, tā jau ap Jāņiem pie manis vasaru baudīt atbrauca..”
                                                                                                   /Mildiņa/

  “Tu iedomājies, ar to diena Rugāju svētkos nebeigsies, jo taču būs
    vēl veseli trīs koncerti. Pirmajā koncertā uzstāsies vietējie 
    pašdarbnieki kopā ar sadraudzības kolektīviem no Latvijas un
    Igaunijas. Otrajā koncertā muzicēs “Rekavas dzintars”, un 
    noslēguma koncertā uzstāsies “Dricānu dominante” ar savu 
    koncertprogrammu.” /Mildiņa/

    
Mildiņa: “Tu šlāģeraptauju šogad klausījies?”

    Skaidrīte: “Klausījos, klausījos. Abi ar veco pa istabu valsi griezām,
    kamēr lampu uz zemes likām. Man jau vislabāk patika Ģintiņš. Viņš
    taču kādreiz ar mani valšus grieza pa ballēm, kad es biju jauna, nu
    viņš pats arī tad jauns puika bija. Bet tagad tik skaisti dzied.”
    Mildiņa: ”Tu zini, ka viņš balli Rugājos spēlēs kopā ar Kasparu
    Maku?”
    Skaidrīte: “Vai patiešām! Es nezinu ko no priekiem darīt! Tādi 
    svētki, tāda balle! To taču nevar laist garām!”

 Skolēnu sasniegumi 

“Zili brīnumi Rugājos“

Kultūras jaunumi 

Rugāju novada svētku programma 



2 DOMES ZIŅAS “Kurmenīte“  2016. gada jūlijs
nāksies piemaksāt, lai pirms  -
skolas pedagogi saņemtu no-
teiktu atalgojumu. Nevienu 
neinteresē apstāklis, ka gads ir 
pusē, budžets ir sadalīts, un no 
kā  ņemt papildus līdzekļus, 
lai nodrošinātu prasīto.
     Novadā darbi norisinās kā 
plānoti. Augustā vairāk darbo-
simies infrastruktūras -  ceļu 
sakārtošanā. Tiks izsludināts 
iepirkums, cerams, ka tas būs 
veiksmīgs pašvaldības ielas un 
ceļa posma sakārtošanai.
       Jūliju Rugājos ieskandinā-
jām ar skaistu, krāšņu  pasā-
kumu, vienkopus pulcinot de-
jotājus no kaimiņu novadiem 
un citām Eiropas valstīm.
      Lepnums un prieks pavadī-
ja visas dienas garumā esot 
Latgalē, kopā ar novada senio-
riem, kur savu sniegumu rādī-
ja mūsu novada trīs kolektīvi. 
Svinīgajā pieņemšanā, kas 
bija veltīta par godu šim pasā-
kumam, kas notika piecpad-
smito reizi Latgalē, secināju, 
ka vecums nebūt nav šķērslis 

aktivitātēm, tikai pašam cil-
vēkam ir jābūt aktīvam un ga-
tavam iesaistīties pasākumos.
Pasākums katru gadu notiek 
citā Latgales novadā, un pēc 
estrādes rekonstrukcijas, 
domāju, šāds pasākums varē-
tu notikt arī pie mums Rugā-
jos.
      Jūlija sākumā aizvadītas 
otrās Ziemeļlatgales uzņēmē-
ju dienas, kurās dalību ņēma 
arī mūsu puses zemnieki un 
uzņēmēji. Paldies visiem, kas 
atsaucās, bet īpaši, ar avīzītes  
starpniecību, gribu pateikt 
paldies Mārai un Aivaram 
Baķiem, kuri aktīvi atbalsta 
šo pasākumu. Nav izsakāms, 
kāds prieks ir bērna acīs, ja 
izstādes laikā var pabarot, 
samīļot un pabužināt aitiņu, 
kaziņu,  trusīti. It kā  laukos 
ikdienišķas lietas, bet ļoti maz  
ir saimniecību, kurās tur šos 
dzīvnieciņus.
        Nesen kā saņemta ziņa,  
ka arī mūsu novada teritorijā, 
Skujetnieku pusē, atrasta  

beigta mežacūka, kas ir bijusi 
slima ar Āfrikas cūku mēri. Šis 
nepatīkamais fakts liek daudz 
rūpīgāk domāt par profilakses 
pasākumiem lauku saimniecī-
bu īpašniekiem, kuri audzē sa-
vam patēriņam mājas cūkas.
   Zeltainie, piebriedušie 
labības lauki liecina, ka lēnām 
tuvojas ražas vākšanas laiks. 
Bet pirms tam vēl mirklītis at-
elpai, lai baudītu kopā būšanas 
mirkli. 
       Vēl jūlija izskaņā svinēsim 
novada svētkus. Sagatavota 
svētku programma, lai dažāda 
vecuma iedzīvotāji, varētu sev 
piemeklēt tīkamu aktivitāti 
pasākumu laikā,  visas dienas 
garumā. Sekojiet līdzi svētku 
programmai  un svinēsim svēt-
kus kopā.                                                              
         Uz tikšanos, svētkos!

Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja

Sandra Kapteine 

Sveicināti vasaras 
viducī!
     Notikumu, darbu 
virpulī, aizvadīts jūlija 
mēnesis. Valstī beidzot 

pieņemts jaunais peda-
gogu atalgojuma mode-
lis, par kuru tika daudz 
runāts. Pārsteigums seko-
ja par to, ka pašvaldībām

Domes sēdes lēmumi 

Rugāju novada domes 2016. gada 21. jūlija 
sēdē pieņemtie lēmumi 

Nolēma slēgt nomas līgumu ar R.C. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0181 – 5,1 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes no-
mas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nom-
nieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas li-
kumos noteiktos nodokļus.

Nolēma slēgt nomas līgumu ar J. P. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0310 – 0,6 ha 
platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes no-
mas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nom-
nieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas li-
kumos noteiktos nodokļus.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Mežārītes” ar ka-
dastra numuru 3874 011 0198 – 5,93 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā. 

Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2016 „Grozījumi Rugāju 
novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2016 
„Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas uzturēšanas darbiem 
Gaiļukalna kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā. 
Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas „Komunālā saimniecība”.

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas uzturēšanas darbiem Silenie-
ku kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā. Līdzekļus 
piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas „Komunālā saimniecība”.

Nolēma izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada domei piekrītošo nekusta-
mo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0022, Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā, 4,9 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar 
lietošanas mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www.rugaji.lv/ Pašvaldība/ Domes sēdes/ Lēmumi 2016
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ar Rugāju novada domes 
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Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu

1.Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu 8.10. punktu šādā redakcijā:
„Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs”.
1.2. papildināt noteikumus ar 11.12. punktu šādā redakcijā:
„Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisiju”.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Nr.6/2016

Rugāju novada dome izsludina nekustamā 
īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

        Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauk-
saimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0022, Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā, 4,9 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.
        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 
www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pa-
gastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 16.00. 
       Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē, ne 
vēlāk kā līdz 2016. gada 19. augusta plkst. 12.00. Visiem pretendentiem jāie-
maksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) Rugāju no-
vada domes, Reģ.Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. 
LV73PARX0012628470001). Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
          Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, 
Rugāju novada domes sēžu zālē, 2016. gada 19.augustā, plkst. 12.00. 



AKTUĀLI 3“Kurmenīte“  2016. gada jūlijs

Sākot ar 2016. gada 1. jūliju, Rugāju novada 
domes Saimnieciskās nodaļas vadītāja 

pienākumus pilda Līga Cepurniece. 

Tālrunis: +371 27808286
E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

Darbu uzsākusi jauna Saimnieciskās nodaļas 
vadītāja

Sākot ar 2016. gada 1. jūliju, Rugāju 
novada domes Saimnieciskās nodaļas 
darbu plāno, vada un organizē Līga 
Cepurniece. “Jāstrādā ar pozitīvu 
attieksmi un no darba es nebaidos. 
Daudzas radušās problēmas var 
nokārtot arī izrunājoties,” pārliecināta 
L. Cepurniece.

Jaunajā amatā strādājat jau gandrīz 
mēnesi. Kā veicas ar darbiem?
Pagaidām grūti spriest. Darām ikdienas 
darbus, protams, vēl daudz kas ir jāap-
gūst, daudz kas ir jāsaprot, un to arī pa-
kāpeniski mēģinu darīt. Pati sev darba 
iepazīšanai esmu devusi trīs mēnešus, bet 
tā nopietni ir jāpaiet vismaz gadam, lai 
zinātu, kas ir darāms, lai varētu vieglāk 
organizēt darbus.

Kāda ir jūsu līdzšinējā darba pieredze?
Pēdējos deviņus gadus strādāju Lauku 
atbalsta dienestā. Tas bija biroja darbs, 
tāpēc smejos, ka atkal atgriežos pie kaut 
kā aktīvāka. Pirms tam esmu strādā-
jusi arī fiziskus darbus – gateros, zir-
gu saimniecībās, liellopu saimniecībās. 
Divus gadus tiku strādājusi dažādās 
saimniecībās arī ārpus Latvijas. 

Vai jau ir izveidojies darba dienas 
ritms? 
Ja nenotiek nekas neplānots, tad viss rit 
savu gaitu. Bet, piemēram, 

plīst ūdensvads un visi plāni izjūk. 
Vajag operatīvi reaģēt un darbi, kas 
paredzēti uz priekšu jāpārliek par 
jaunu. Tas ritms jau izveidosies lai-
ka gaitā. Pirmajā nedēļā šķita, ka 
esmu nostrādājusi nevis piecas dar-
ba dienas, bet jau veselu mēnesi, jo 
informācijas bija tik daudz! (smejas) 
Tagad ir vieglāk, varu pieslēgties arī 
papīru darbiem. 

Esat jau iepazinusi kolēģus, savas 
nodaļas darbiniekus? 
Jā, ar tiem, kas ir saimnieciskajā 
nodaļā vairāk sanāk ikdienā tikties. 
Pagaidām, šķiet, ka sastrādājamies. 
Nevarētu teikt, ka esmu iepazinusi, 
bet, ja ir nepieciešamība, kontaktējos 
ar visiem kolēģiem. 

Šis amats prasa ļoti lielu elastību, 
jo katrā gadalaikā ir citas problē-
mas ko risināt, darbi ko paveikt.
Bez šaubām! Tieši šādas darba 
pieredzes man nav, bet es ceru, ka 
tikšu galā.  Kā jau teicu – lielākā daļa 
darbu būs apgūta tikai pēc gada, tad 
kad būs iziets cauri visām sezonām 
un saprasts, kas ir aktuāls katrā gada-
laikā. Šobrīd aktuāla ir tieši vides 
sakopšana, zāles pļaušana, ceļu apse-
košana un uzturēšana, lai rudenī visi 
var izbraukt. Bet rudenī un ziemā jau 
atkal būs citi darbi.

Jāpārzina arī novads un tā 
iedzīvotāji, lai varētu veikt un 
uzraudzīt vides sakārtošanas un 
labiekārtošanas darbus. 
Rugājos dzīvoju desmit gadus, 
taču visas vietas vēl nepārzinu. 
Tad ņemu palīgā karti un mēģinu 
saprast kas tā par vietu. Apvidū 
orientējos ļoti labi, tā kā domāju 
problēmu nebūs. Arī nodaļas darbi-
nieki un strādnieki ir zinoši, mans 
uzdevums ir pareizi sadalīt un or-
ganizēt darbus. 

Kas, jūsuprāt, ir primārais 
pašvaldības saimniecisko jautā-
jumu sakārtošanā? 

Nav tādas vienas lietas, kuru izcelt. Viss 
ir svarīgi. Novada teritorijai un videi 
ir jābūt sakoptai, cilvēkiem pieejamai. 
Ceļi ir svarīgi, visi pārējie darbi – ūdens, 
kanalizācija. Pašvaldības teritorijas uz-
turēšana kārtībā.  

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

“Novada teritorijai un 
videi ir jābūt sakoptai, 
cilvēkiem pieejamai.”

Jaunie elektrības sadales tarifi stāsies spēkā 1. augustā
     Pirmos elektrības rēķinus 
no elektrības tirgotājiem, at-
bilstoši Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem tarifiem, 
iedzīvotāji saņems septembra 
sākumā. Līdz šim iedzīvotāji 
maksāja par katras patērētās 
elektrības kilovatstundas 
piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā 
iedzīvotajiem līdzšinējā pa-
kalpojuma cena par elektrības 
piegādi veidosies no 2 daļām: 
fiksētas ikmēneša maksas par 
pieslēguma nodrošināšanu un 
maksas par elektrības piegā-
di atbilstoši patērētajām kilo-
vatstundām, kas līdzsvarotajā 
tarifā ir samazināta par līdz pat 
22%.
    Daļa iedzīvotāju maldīgi 
sapratuši, ka fiksētās ikmēneša 
maksas ieviešana automātiski 
nozīmēs elektrības gala rēķi-
na pieaugumu par, piemēram, 
1,50, ietverot PVN, māj-
saimniecībām   vienfāzes   pie-
slēgumos. Jaunā tarifu struk-
tūra ir veidota tā, lai samazinātā 
maksa par elektrības piegādi 
pie vidēja elektrības patēriņa 
faktiski kompensētu fiksēto 
ikmēneša maksu par pies-
lēgumu un negatīvi neietek-
mētu lietotāju. Minētais 1,50 
eiro pieaugums ir sagaidāms 

tiem pieslēgumiem, kuros 
elektrība netiek patērē-
ta. Šobrīd aptuveni 120 
000 klientu objektu ir tā 
dēvētie “nulles” un ļoti 
zema patēriņa pieslēgumi, 
un puse no šiem objektiem 
ir dzīvokļi pilsētās.
    Ieviešot līdzsvarotos 
elektrības sadales tarifus, 
tiks nodrošināts taisnīgu-
ma princips elektrības 
piegādes maksai visām 
mājsaimniecībām – sākot 
ar 1. augustu, tiem, kas 
tērē elektrību, vairs nebūs 
jāmaksā arī par tiem, kas 
elektrību netērē, bet   ku -
riem tik un tā AS “Sadales 
tīkls” ir jānodrošina pie-
slēgums, nepārtrauk-
ta elektrības piegāde un 
skaitītāju apkalpošana. 
Iedzīvotājiem, kam nav 
“nulles” pieslēgums, 
pie       vidēja elektrības 
patēriņa   samazinātā mak-
sa par elektrības piegādi 
faktiski kompensēs fiksēto 
ikmēneša maksu par   pie  -
slēgumu.
     Lai klienti ātri un ērti 
varētu noskaidrot elek-
trības rēķina izmaiņas, 
AS “Sadales tīkls” 
iedzīvotāju ērtībām ir 

izstrādājusi informatīvu ta- 
rifu salīdzināšanas kalkulato-
ru. Kalkulatoram ir pievienota 
paskaidrojoša instrukcija, lai 
vienkārši nonāktu pie salīdzinošā 
rezultāta. Kalkulators ir izvietots 
mājaslapā www.sadalestikls.lv 
apakšsadaļā pie informācijas par 
tarifiem. 
     Tāpat uzņēmuma mājaslapā 
pieejams slodzes aprēķina kalku-
lators, ar kura palīdzību jebkurš 
klients var novērtēt, kādi pie- 
slēguma tehniskie parametri ir 
nepieciešami konkrētajam mā-
joklim. Līdz ar tarifu struktūras 
izmaiņām šis kalkulators kļūst 
aktuāls gandrīz ikvienai māj-
saimniecībai, jo vienkāršā veidā 
un pietiekami ātri ļaus saprast, 
vai šodienas realitāte nav pavi- 
sam cita, salīdzinot ar agrākajiem 
aprēķiniem. AS “Sadales tīkls” 
aicina ikvienu klientu izmantot 
abus kalkulatorus un aprēķināt, 
vai gadījumā laikā līdz 1. au-
gustam nav vērts sakārtot savu 
saimniecību un ierīkot pareizu 
elektroenerģijas pieslēgumu, sa-
mazinot vai, gluži pretēji,   palie -
linot pieslēguma jaudu atbilstoši 
mājsaimniecības vajadzībām.
Visa informācija par AS “Sadales 

tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir 
pieejama uzņēmuma mājaslapā 

www.sadalestikls.lv

Izmaiņas ALTUM klientu 
apkalpošanas tīklā

  
   Ar šā gada 1.jūliju ir mainījies ALTUM klientu ap-

kalpošanas tīkls, un Balvu konsultāciju birojs tiek slēgts. 
Balviem tuvākā ALTUM klientu apkalpošanas vieta ir Gul-
benē ,  kur strādā ALTUM reģionālais centrs. 
       Vēlamies uzsvērt, ka arī turpmāk esam atvērti sadarbī-
bai ar klientiem Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju no-
vados – iepriekš vienojoties par vietu un laiku ar Gulbenes 
reģionālo centru, ALTUM speciālisti klientus konsultēs arī 
Balvos (esam vienojušies ar Balvu LLKC un Ziemeļlat-
gales biznesa un tūrisma centru par viņu telpu izmantošu 
konsultācijām). 
     Jau šobrīd ALTUM reģionālo centru darbinieki kon-
sultē interesentus un klientus pilsētās, kurās nav ALTUM 
reģionālo centru un konsultāciju biroju.  
       ALTUM šobrīd visā Latvijā ir 7 reģionālie centri un 14 
konsultāciju biroji.

Valtis Krauklis
Gulbenes reģionālā 
centra vadītājs
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Informē Sociālais dienests
Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) - 281,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm,  
I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 350,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 696,00 EUR
Pabalsts bāreņiem – 234,00 EUR
Bēru pabalsti –75,00 EUR
Dzimšanas pabalsti –145,00 EUR
Pārējie pabalsti – 30 ,00 EUR
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem: 
   - 2016.gadam – 72000,00 EUR
   - Izlietotie līdzekļi jūnijā – 1811,00 EUR
   - Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 30305,00 EUR

      Vasara jau pusē, un daudzi vecāki un bērni, iespējams, sāk domāt 
par mācību piederumu iegādi, tāpēc vēlamies atgādināt, ka katram 
skolēnam, kurš mācās Rugāju novada izglītības iestādēs, sākot 
ar piecgadīgo bērnu grupu, pienākas pabalsts mācību līdzekļu 
iegādei 15 EUR apmērā. Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jā-
dodas uz sociālo dienestu, sākot ar septembri, un jāņem līdzi čeki 
par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti jābūt bērna vārdam, uz-
vārdam un personas kodam. Pabalsts tiek izmaksāts mācību gada 
sākumā (septembris, oktobris). 
         Vēlamies atgādināt, ka turpinās arī nodarbības jaunajiem 
vecākiem. Tāpēc aicinām pievienoties jaunus dalībniekus. Nodar-
bību laikā vecākiem būs iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus par 
mazuļu attīstību, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem   speciālis -
tiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem. Pieteikties grupai var 
pa tel. 28721482, Sanita. 
    Turpinām dalīt Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas, saimniecības 
preču pakas (kad atvedīs) un mācību piederumus (trūcīgām ģi-
menēm, uzrādot izziņas oriģinālu).

Rugāju novada Socialā dienesta vadītāja 
Anita Everte

PROJEKTS  “DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU 
ĪSTENOŠANA LATGALES REĢIONĀ”

Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un 
iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko 
izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē. 

APRŪPES PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM 
TRAUCĒJUMIEM

“ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR 
FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Kas var saņemt aprūpes 
pakalpojumu

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo 
ģimenēs , kuriem izsniegts Veselības un darbspē-
ju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smag-
iem funkcionāliem traucējumiem, līdz četru gadu 
vecumam ieskaitot.

Pakalpojums ietver Bērna aprūpi un uzraudzību;
Pašaprūpes spēju attīstību;
Brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Pakalpojuma apjoms Ne vairāk kā 50 stundas nedēļā

Kas maksā par 
pakalpojumu

Ko jāizdara, ja vēlaties 
saņemt pakalpojumu

Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei 
jāuzraksta iesniegumu pašvaldības sociālajam 
dienestam par nepieciešamību nodrošināt aprūpes 
pakalpojumu.

Kur var saņemt 
iesnieguma formu Pašvaldības sociālajā dienestā

Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā dienestā (Kurmenes iela 48, Rugāju novads, Rugāju pagasts, vadītāja Anita Everte, 
tālr.: 27820992) vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 65440862.

Kas var saņemt 
“atelpas brīža”
pakalpojumu

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo 
ģimenēs , kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem 
izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārs-
tu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam 
ieskaitot.

Pakalpojums ietver Bērna uzraudzību;
Pašaprūpes nodrošināšanu;
Speciālistu konsultācijas;
Ēdināšanu četras reizes dienā;
Pastaigas;
Saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
Nakts “atelpas brīža” pakalpojums (tiek sniegts laikā 
no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00)

Pakalpojuma apjoms Līdz 30 diennaktīm gadā.

Kas maksā par 
pakalpojumu

Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, 
kurai pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas 
Sociālā fonda projekta līdzekļiem.

Ko jāizdara, ja vēla-
ties saņemt pakalpo-
jumu

Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei 
jāuzraksta iesniegumu pašvaldības sociālajam dienes-
tam par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpo-
jumu.

Kur var saņemt 
iesnieguma formu Pašvaldības sociālajā dienestā

Pašvaldības sociālais dienests pieņem iesniegumu, pārbauda informāciju, pārliecinās par pievienotiem dokumentiem un papildus informāciju, izvērtē informāciju 
un pieņem lēmumu, paziņo par lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim, organizē nepieciešamo pakalpojumu.

Informācijas, kuru nepieciešams norādīt iesniegumā - bērna vārds, uzvārds un personas kods, bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformācija 
un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Piešķirts:
Trūcīgas ģimenes statuss – 21
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 11
GMI pabalsts – 1ģimenei
Ārstēšanās pabalsts – 22 personām
Bērna piedzimšanas pabalsts – 1 ģimenei
Apbedīšanas pabalsts – 1 ģimenei
Dzīvokļa pabalsts – 7 personām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums - 1 personai
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC „Rugāji” – 2 personām.

Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, 
kurai pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Ei-
ropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.
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Rugāju novadā piedāvās jaunus sociālos 
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem
          Rugāju novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas 
reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.
       Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimā-
li patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, 
nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pa-
kalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos 
pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpo-
jumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju 
izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.
      Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros 
noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu 
gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura po-
tenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai 
ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ja tā būs piedalījusies savu indi-
viduālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām 
konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.
       Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313, šī projekta 
ietvaros, personas ar garīga rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpo-
jumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpe mājās, 
dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās 
aprūpes pakalpojums, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbal-
sta grupas un grupu nodarbības.
Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kom-
pensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” līdzekļiem.
        Lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir 
noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās 
individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Rugāju novada sociālajā 
dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” 
metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbi-
nieki, pēc nepieciešamības piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.
        Aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu, iesniedzot iesniegumu pašvaldības 
sociālajā dienestā: Kurmenes ielā 48, Rugājos: otrdienās no plkst. 09.00 – 13.00, 
ceturtdienās no plkst. 14.00 – 16.00, informācija pa tālruni 27820992.
          Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno: 
Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”.
        Visa projekta laikā:
 - Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskai-
drotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.
 - 387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un 
dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita 
veida atbalsts.
 - 3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju.
 - Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs - viņi atradīs mājas pie audžuģi-
menēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.
 - Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem 
traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi Lat-
gales regiona pašvaldībās, projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā” ietvaros paredzēts izstrādāt Latgales reģiona deinstitucionalizācijas 
plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales Plānošanas 
reģionā pa tālruni 654 40862.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31.decembrim.

Vairāk par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 
aktivitātēm lasiet http://www.latgale.lv/lv/di

Informācija bijušajiem zemes lietotājiem

Rugāju novada izglītības iestādes gatavojas 
jaunajam mācību gadam 

    Bijušajiem zemes lietotājiem, kuriem zeme bija piešķirta lietošanā 
un, kuri nepaspēja izpirkt zemi par sertifikātiem un nenoslēdza līgumu 
ar Hipotēku un zemes banku, tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 
Šai zemes lietotāju kategorijai, viena gada laikā no lietošanas tiesību 
izbeigšanas, pašvaldībā bija jānoslēdz zemes nomas līgums, tiem bi-
jušajiem lietotājiem ir iespēja zemi atsavināt (izpirkt) par tirgus vērtību 
novērtēšanas datumā.
      Vairs ir atlicis viens gads zemes lietu kārtošanai līdz zemes reformas 
pabeigšanai, tāpēc lūgums bijušajiem lietotājiem pasteigties un kārtot ar 
zemes atsavināšanu (izpirkšanu) saistītus jautājumus.
        Pašvaldības lauksaimniecības zeme, kura iepriekš nav bijusi piešķir-
ta lietošanā, ir iznomājama, un to atsavināt var tikai izsoles kārtībā. 
      Lai rastos skaidrība par to, kuriem ir tiesības izpirkt zemi par tirgus 
vērtību un, kuriem tikai izsolē, lūgums griezties Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, domes 
telpās 2.stāvā pie Nekustamā īpašuma speciālistes Janas Krilovas 
t.27803039, vai Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Lonijas 
Melnaces t.27850898, kā arī palīdzēsim noskaidrot citus, ar zemēm in-
teresējošus, jautājumus.

Notiek remontdarbi Rugāju novada vidusskolas virtuves telpās

           Kā parasti, vasaras mēnešos, aktīvi darbi notiek novada izglītības 
iestādēs - Rugāju novada vidusskolā, Rugāju novada Eglaines pamat-
skolā un Rugāju sporta centrā, kad tiek veikti telpu remontdarbi. Mazā-
kie darbi tiek veikti pašu  darbinieku spēkiem,  savukārt lielākiem dar -
biem tiek piesaistīti  būvuzņēmēji.  
         Šobrīd Eglaines pamatskolā notiek kapitālais remonts vienā sākum-
skolas klases kabinetā un ticības mācības kabinetā, ko veic SIA „Rufs” 
(izmaksas 7 525,81 euro).
             Lielākās pārvērtības septembrī sagaidīs Rugāju  novada  vidus -
skolas ēdināšanas bloks. Lai izglītības iestāde varētu nodrošināt skolēnu 
ēdināšanu, tajā ir jābūt normatīvajiem aktiem atbilstošam ēdināšanas 
blokam, kurā ietilpst ēdamtelpa un virtuve ar palīgtelpām. Skolas in-
ternāta ēka ir nodota ekspluatācijā  1973.gadā, un vairāk kā 40 gadus tās 
telpās atrodas virtuve un ēdamzāle. Šajā laika periodā nekādi kapitālie 
remonti nav veikti, tikai kosmētiskie remonti. Bez tam esošais virtuves  
telpu un palīgtelpu  izvietojums (mazas un daudz telpas) sarežģī efek-
tīvu darba organizēšanu, kā arī darba nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Tāpēc nebija lietderīgi veikt esošo  telpu renovāciju un 
ieguldīt līdzekļus, ir nepieciešams veikt ēkas rekonstrukcijas darbus, iz-
veidojot virtuves un ēdamzāles, palīgtelpas, sanitāro mezglus, atbilstoši 
prasībām. 
          Jau 2013.gadā tika veikta jaunas katlumājas  izbūve, kā re-
zultātā atbrīvojās vieta ēdināšanas bloka (virtuves telpu un palīgtelpu) 
paplašināšanai. Darbi tiek veikti  saskaņā ar  tehnisko projektu. Atbil-
stoši  normatīvo aktu prasībām  tiks izveidotas arī palīgtelpas – nolikta-
va, sanitārais mezgls, telpa darbiniekiem.  Par     pašvaldības    budžeta 
līdzekļiem, pašvaldība veiks arī virtuves aprīkojuma nomaiņu.  
            Ņemot vērā, ka vēl ēkā ir papildus brīvas telpas, kuras tiks arī 
renovētas, jaunas telpas iegūs Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu cen-
trs. Bērniem un jauniešiem būs pieejamas plašākas telpas galda spēļu 
spēlēšanai un arī semināru telpa, kur varēs organizēt dažādas izglītojošas 
nodarbības, gan nometņu pasākumus. 
 Darbus veic būvuzņēmējs no Gulbenes, SIA „RRCI”, kas iepir-
kumā piedāvāja lētāko cenu. Būvdarbu izmaksas 151 312 euro. Darbus 
ēdināšanas blokā paredzēts paveikt līdz augusta beigām. 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa 
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Zili brīnumi Rugājos!
         Patiesībā brīnumi - tās ir pavisam 
parastas lietas, vien skatījums uz tām 
ir neikdienišķs.  Katram no mums ir 
iespēja tos atklāt, ja uz šķietami paras-
to paraudzīsimies no cita skatu punkta. 
Tad mēs pasauli ieraudzīsim, sajutīsim, 
uztversim pavisam citādu. Par to arī ir 
šī bērnu vasaras nometne -  kā piedzīvot 
brīnumus un pašiem tos radīt.
       Vasaras nometne notika Rugāju 
novada vidusskolas telpās un apkārtnē. 
Radošas, brīnumainas nodarbības no-
tika rīta pusē, savukārt, pēcpusdienā - 
jautras sportiskas spēles un stafetes. No 
ikdienā pierastām lietām bērni veidoja 
neparastas lietas – tā tapa gleznojumi 
pienā un bārdas putās, no kukurūzas 
konstruktora taisījām gan kuģus, gan 
pokebumbas, gan veselu Simpsonu ģi-
menīti. Fizikas laboratorijā katram bija 
iespēja piepūst milzīgus ziepju bur-
buļus un piedalīties īsti stilīgā trikā - 3D 
halogrammas projektora izgatavošanā  
un attēla  projicēšanā izmantojot savu 
viedtālruni.
        Pārsteigums bija Jura Bleidera 
vadītā koka brīnumdarbnīca.  Nodar-
bībai Juris bija sagatavojis koka soliņa 
sagataves, kuras mazajiem puišiem bija 
jāsastiprina un jāsaskrūvē kopā, izman-
tojot trīs akumulatora skrūvmašīnas. 
Man jāatzīst, ka sen nebiju bērnu acīs

redzējusi tādu degsmi, prieku un 
lepnumu!  Un … arī milzīgu izbrīnu 
vecāku acīs, kad puikas rādīja, ko 
izgatavojuši nometnē! 
        Kad nu paši bijām izmēģinā-
jušies  zilus brīnumus, devāmies uz 
Rīgu vērot, kādi brīnumi, tad notiek 
Rīgā. Apmeklējums zinātkāres cen-
trā Zinoo bija iespaidīgs, sākot jau 
no spoguļistabas līdz pat eksperi-
mentiem un „degošām rokām”. Rī-
gas zooloģiskajā dārzā apskatījām 
eksotiskos dzīvniekus, taču vis-
lielāko sajūsmu izraisīja Tropu māja 
ar čūskām un citiem rāpuļiem.
       Paldies visiem, kuri iesaistījās no-
metnes sagatavošanā un īstenošanā, 
īpaši - Ilzei Dobrovoļskai, Jānim Iks-
tenam, Vijai Lancmanei, Jurim Blei-
deram, Gatim Orniņam, Ivo Kuku-
rānam, Inesei Losevai, Kristiānai 
Zizlānei, brīvprātīgajiem palīgiem 
Ritvaram Dobrovoļskim un Dmi-
trijam Daņilovam un sirsnīgajām 
Rugāju novada vidusskolas pavārēm 
Oksanas Gusevas vadībā.

Teksts, foto:
Nometnes vadītāja Mārīte Orniņa 

Nometnes organizators nevalstiska 
organizācija „Mēs pasaulē”   

“Par to arī ir šī 
bērnu vasaras 
nometne -  kā 

piedzīvot 
brīnumus un 

pašiem tos radīt.”
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Aicina līdz Latvijas simtgadei kopīgi paveikt 100 vides darbus
         Gatavojoties Latvijas simt-
gadei, atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums ZAAO 
ir uzsācis vides iniciatīvu 
„100 darbi Latvijai” un aici-
na iedzīvotājus apvienot savas 
zināšanas, idejas, prasmīgās 
darba rokas un resursus, lai 
līdz 2018. gada 18.novembrim 
kopīgiem spēkiem paveiktu 
vismaz 100 nozīmīgus dar-
bus vides labiekārtošanā, iz-
daiļošanā un izglītībā.
     Kultūras ministre Dace Mel-
bārde: “Latvijas ainava ir daļa 
no Latvijas nacionālās iden-
titātes. Tieši Latvijas daba ir 
viena no spēcīgākajām saitēm, 
kas cilvēkiem Latvijā ļauj 
sajusties piederīgiem simbo-
liskai kopienai. Tāpat mūsu 
ainavas savdabība un ar to 
saistītās tradīcijas arī ārzemēs 
dzīvojošajos latviešos rada 
visspēcīgāko vēlmi kādreiz at-
griezties Latvijā. Tādēļ simt-
gades kontekstā ir svarīgi ar 
rūpēm un lepnumu izcelt šo 
neizsīkstošo piederības avotu.”

Arī Rugāju novada dome piedalās vides iniciatīvā “100 darbi 
Latvijai“, Rugāju novada teritorijā iestādot 100 ozolus, 

kurus dāvinājusi Pužuļu ģimene. 

„100 darbi Latvijai” mērķis ir sapost Latviju uz 
tās nozīmīgo jubileju, mudināt iedzīvotājus pa-
darīt skaistāku savu apkārtējo vidi un izcelt tos 
pozitīvos un paliekošos darbus, kas stiprinās 
Latvijas dabas vērtības nākotnē. Visi darbi 
tiks apkopoti vienotā kartē iniciatīvas mājas 
lapā www.100darbilatvijai.lv, vērienīgākie 
un oriģinālākie tiks iemūžināti īpašos video 
žurnālos, bet projekta noslēgumā taps Latvijas 
simtgadei veltīts vides tūrisma ceļvedis,” stāsta 
ZAAO valdes priekšēdētājs Aivars Sirmais.
      ZAAO ir apņēmies šos labos vides dar-
bus apkopot, un, uzrunājot pēc iespējas plašā-
ku sabiedrību, savest kopā tos, kuriem ir ide-
jas, resursi un amata prasmes. Sadarboties 
vides darbu realizācijā apliecinājušas jau 28 
Vidzemes un Latgales puses pašvaldības. In-
teresi par šo projektu izrādījuši arī uzņēmēji, 
kuri ir gatavi ieguldīt savus resursus apkārtējās 
vides uzlabošanā.
          Darbus veikt ir aicināts ikviens - iedzīvotājs 
vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, 
uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības 
iestāde, kas ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas 
paveikt ko paliekošu un nozīmīgu. Tie var būt 
dažādi vides labiekārtošanas, izdaiļošanas, at-
jaunošanas un sakopšanas darbi, kā arī aicinām 
organizēt vides izglītības aktivitātes ar mērķi 
radīt sabiedrībā skaidru izpratni par savas 

rīcības ietekmi uz vidi. Darbiem nav ierobežojumu un rāmju, tos var īstenot 
gan privātā, gan publiskā teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus 
bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Līdz pat mūsu valsts dzimšanas 
dienai vides iniciatīvas notikumiem varēs sekot līdzi arī sociālajos tīklos - 
Facebook un YouTube.

Informācija: 
Līga Ivanova, „100 darbi Latvijai” koordinatore

Svētkos iepriecina karaļvalsts princeses un 
sapņaini taureņi

    9.jūlijs bija svētku prie-
ka pilns gan Rugāju no-
vada mazākajiem, gan 
pilngadību sasniegušajiem 
iedzīvotājiem. Pa dienu 
uz bērnības svētkiem ai-
cināja omulīgais sniegavīrs 
Olafs (lomā iejutās Santa 
Pērkone), kā arī prince-
ses Elza (Rēzija Puško) un 
Anna (Renāte Dobrovoļs-
ka).  
 Krustvecākiem tika uz-
ticēts atbildīgais pie- 
nākums – parakstīties  
bērnības svētku goda 
grāmatā, nolasīt solīju-
mu savam krustbērnam, 
izšūpot viņu karaļvalsts 
šūpolēs un saņemt Rugā-
ju novada domes bērnības 
svētku apliecību.

Toties vakarā estrādē 
lidinājās 14 krāšņi sapņu 
tauriņi kuri, izpletuši sa-
vus sapņu pilnos spārnus, 
bija gatavi doties jaunības 
krāsu virpulī. Sapņu tau-
reņi – Rugāju novada 
jaunieši – tika sumināti 
visskaistākajā dzīves pos-
mā – jaunības svētkos. 
Gaviļnieki tika aicināti 
parakstīties goda grāmatā 
un saņemt suminājumus 
no Rugāju novada domes. 
Jaunības svētku tēma – 
sapņu tauriņi, katram jau-
nietim ļāva ietērpt kādu 
savu vēlmi un aprakstīt 
savu sapņu taureni. An-
dris Garais: “Mans rai-
bais sapņu taurenis vien-
mēr lido man pa priekšu, 

lido man pa priekšu, 
rādot ceļu uz turieni, 
kur būs interesan-
ti un diezgan raibi 
piedzīvojumi. Lidojot 
viņš vienmēr mani 
uzmanījis, lai es ne-
pazaudētu pareizo 
ceļu zem kājām un, lai 
pa to nepagurtu iet…”
Paula Plukse: “Es 
varu labāk, es varu 
ātrāk, es varu tālāk - 
šādas domas skrien 
cauri mana taurenīša 
prātam. Dažādība, 
uzdrīkstēšanās un spīts 
ir ievīts mana sapņu 
tauriņa spārnos”. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: Gunta Grigāne

Bērnības svētku gaviļnieki kopā ar vecākiem un krustvecākiem

Festivāla “Eima, eima” atklāšanas koncerts 
norisinājās Rugājos 

    No pilsētas steigas 
un lauku miera, no 
ziedošām pļavām un 
smaržīgiem zemeņu 
laukiem, un ar lielu 
mīlestību pret deju 
1. jūlija vakarā Rugāju 
parkā bija ieradušies 
gan tuvāki, gan tālāki 
dejotgribētāji, lai kopī-
gi atklātu jau ceturto 
tautas deju festivālu 
„Eima, eima” koncertā 
„Eima dancot Rugā-
jos”.
  Festivāla atklāšanas 
koncertā ar dalīb-
niekiem kopā bija arī 
Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine. „No seniem 
laikiem latviešu tautai 
raksturīgas tautu dejas. 
Latviešu tautas deja 

Cibulei un Agrim Veis-
manim, kuriem radās 
doma par šādu festivālu. 
„Kas gan var būt skai-
stāks par deju? Dejai ir 
sava valoda, kuru zina 
un māk visi. Priecājos, 
ka festivālā norisē varam 
dalīties arī ar kaimiņu 
novadiem  Rugājiem un 
Viļaku, un kopā uzņemt 
piecus ārvalstu dejo-
jošos un muzicējošos 
kolektīvus un 22 mūsu 
un blakus novadu deju 
kolektīvus, kuri kopā 
veido vairāk kā 700 fes-
tivāla dalībnieku pulku,” 
pastāstīja S. Cunska.

Teksts, foto: 
Agrita Luža

ir būtiska mūsu tautas 
sastāvdaļa. Deja - tas 
ir dzīves veids, tāpēc 
slavināsim deju arī 
Rugājos,” ar uzrunu 
priekšsēdētāja sveica 
festivāla dalībniekus no 
mūsu un kaimiņu no-
vadiem, kā arī Eiropas 
ciemiņus no Polijas, 
Čehijas, Serbijas un 
Slovākijas, vēlot tiem 
labu noskaņojumu un 
raitu dejas soli. 
   Savukārt Balvu no-
vada pašvaldības 
domes priekšsēdētā-
ja vietniece Sarmīte 
Cunska pastāstīja, ka 
festivāls „Eima, eima” 
tiek rīkots kopš 2009. 
gada, pateicoties mūsu 
puses uzņēmīgaji-
em cilvēkiem - Rutai 

-
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Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu individuālie sasniegumi konkursos, 
projektos, sacensībās, skatēs 2015./2016. mācību gadā

Skolēna vārds, uzvārds Pasākums Sasniegumi
  Agnese Ikstena   Izteiksmīgās / skatuves runas konkursi:   novada konkursā

  Amanda Tutiņa

  reģionālajā konkursā
  starpnovadu konkursā

  1. vieta

  Atzinība
  2. vieta

  Vieglatlētika, 800 m skrējiens
  Vieglatlētika, tāllēkšana

  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās

  1. vieta
  1. vieta 

  Skatuves runas konkurss   reģionālajā konkursā   Atzinība
  Rūdis Kikusts   R.Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkurss   valsts konkursā   Atzinība

  Konkurss „Stūru stūriem tēvu zeme”

  Vieglatlētika, lodes grūšana
  Vieglatlētika, 400 m skrējiens

  starpnovadu konkursā
  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās

  Atzinība
  2. vieta
  2. vieta

  Kerija Jansone

  Konkurss „Stūru stūriem tēvu zeme”

  Vieglatlētika, lodes grūšana

  Skatuves runas konkurss „Vuolyudzāns”

  Veidošanas konkurss „Es stāstu savu pasaku”

  Veidošanas konkurss „Es stāstu savu pasaku”  

  Skatuves runas konkurss:
  Veidošanas konkurss „Es stāstu savu pasaku”

  100 m skrējiens

  Vieglatlētika, 400 m skrējiens
  Veidošanas konkurss „Es stāstu savu pasaku”

  Vieglatlētika, četrcīņa

  Izteiksmīgās / skatuves runas konkursi:

  Izteiksmīgās / skatuves runas konkursi:

  Skatuves runas konkurss „Vuolyudzāns”
  Izteiksmīgās / skatuves runas konkursi:

  Vieglatlētika, četrcīņa

  Vieglatlētika,1500 m skrējiens
  Vieglatlētika, lodes grūšana

  starpnovadu konkursā

  starpnovadu sacensībās
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajā konkursā
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu konkursā
  novada konkursā
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās   3. vieta

  3. vieta

  starpnovadu sacensībās
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu konkursā
  novada konkursā
  reģionālajā konkursā

  2. vieta
  2. vieta
  2. vieta
  3. vieta
  Pateicība
  3. vieta
  Atzinība par dalību
  Atzinība par dalību
  3. vieta
  Atzinība par dalību
  3.vieta 
  2.vieta
  Atzinība par dalību
  3. vieta
  2. vieta

  2. vieta
  3. vieta

  Anda Laganovska

  Adrians Rakstiņš

  Nauris Kikusts
  Edijs Krivišs

  Iveta Škapare
  Beatrise Maslovska

  Jānis Burka
  Viktorija Pasikova
  Armands Tutiņš
  Osvalds Tūmiņš

  Amanda Silauniece
  novada konkursā
  starpnovadu konkursā

  3. vieta
  3. vieta

  Madara Dokāne

  Aivita Šolina   novada konkursā
  starpnovadu konkursā

  1. vieta
  2. vieta

Rugāju novada Eglaines pamatskola

Rugāju novada vidusskola

  Elizabete Brezinska   Konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme”   starpnovadu konkursā   1. vieta
  Dairis Stivriņš   Orientēšanās sacensības, kopvērtējums   starpnovadu sacensībās   3. vieta
  Marta Felicita Sņegova

  Eduards Dārziņš
  Līga Brenča

  Konkurss “Ziemas veidojumi”   valsts konkursā   Uzvarētāja

  Dāvis Učelnieks
  Markus Romanovskis

  Skatuves runas konkurss “Vuolyudzāns”
  Konkurss “Ziemas veidojumi”
  Konkurss “Ziemas veidojumi”
  Konkurss “Ziemas veidojumi”

  reģionālajā konkursā
  valsts konkursā
  valsts konkursā 
  valsts konkursā

  Atzinība
  Uzvarētājs
  Uzvarētājs
  Uzvarētāja

  Meldra Nazarova   O.Kalpaka atceres pasākums, militarizētā stafete
  Konkurss “Cielavas gudrības”

  reģionālajās sacensībās
  valsts konkursā

  1. vieta
  3. vieta pusfinālā

  Diāna Dārzniece
  Līna Trepša

  O.Kalpaka atceres pasākums, militarizētā stafete
  Rudens sacensības jaunsardzei

  reģionālajās sacensībās
  reģionālajās sacensībās

  1. vieta
  1. vieta

  Jānis Erlends Spriņģis   reģionālajās sacensībās   3. vieta
  Vieglatlētika, kross
  Rudens sacensības jaunsardzei

  starpnovadu sacensībās   2. vieta
  Līva Garbacka   Konkurss “Cielavas gudrības”   valsts konkursā   2. vieta pusfinālā

  Konkurss “Cielavas gudrības”
  Izteiksmīgas lasīšanas konkurss

  Endija Garā   valsts konkursā
  starpnovadu konkursā

  Atzinība
  1. vieta

  Konkurss ‘’Cielavas gudrības”
  Vieglatlētika, kross

  Jaunsargu sacensības Lubānā
  Skatuves runas konkurss
  Vieglatlētika, kross
  O. Kalpaka atceres pasākums, militarizētā stafete

  valsts konkursā
  starpnovadu sacensībās

  reģionālajās sacensībās
  starpnovadu konkursā
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajās sacensībās

  1. vieta pusfinālā

  1. vieta
  3. vieta
  2. vieta
  1. vieta
  2. vieta

  Meldra Pērkone 
  Dita Stivriņa
  Edmunds Zelčs

  Gabriela Laila Aleksejeva
  Ārija Garā

  Patriotisko dziesmu konkurss
  Veidošanas konkurss”Es stāstu jums savu pasaku”
  Patriotisko dziesmu konkurss
  Vieglatlētika, kross
  Sacensības jaunsardzei Madonā
  Vieglatlētika, kross
  O. Kalpaka atceres pasākums, militarizētā stafete
  Vieglatlētika, kross
  Vieglatlētika, četrcīņa
  Rudens sacensības jaunsardzei

  strapnovadu sacensībās
  reģionālajās sacensībās
  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajās sacensībās

  reģionālajās sacensībās
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajā pasākumā
  reģionālajā konkursā
  reģionālajā pasākumā   2. vieta

  Atzinība
  2. vieta
  2. vieta
  3. vieta
  2. vieta
  1. vieta
  2. vieta
  2. vieta
  1. vieta  Samanta Kukurāne

  Vivita Lietuviete
  Matīss Kapteinis
  Madara Ieviņa
  Kadrija Kočāne
  Ritvars Dobrovoļskis
  Reinis Ozoliņš

  Vieglatlētika, lodes grūšana
  Patriotisko dziesmu konkurss
  O.Kalpaka atceres pasākums, militarizētā stafete   reģionālajās sacensībās

  reģionālajā pasākumā
  starpnovadu sacensībās

  2. vieta
  3.vieta

  2. vieta

  Kristiāns Arulis



“Kurmenīte“  2016. gada jūlijs 9IZGLĪTĪBA

  Patriotisko dziesmu konkurss   reģionālajā pasākumā   2. vieta

  Veidošanas konkurss””Es stāstu jums savu pasaku”
  Vieglatlētika, 400 m skrējiens
  Vieglatlētika, stafete B
  O.Kalpaka piemiņas pasākums, Izturības un spēka sacensības
  Veidošanas konkurss”Es stāstu jums savu pasaku”   reģionālajā konkursā

  starpnovadu konkursā
  reģionālajā konkursā
  starpnovadu sacensībās
  starpnovadu sacensībās
  reģionālajās sacensībās

  1. vieta
  Atzinība
  2. vieta
  1. vieta
  1. vieta

  Skatuves runas konkursi:
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Rezultātus apkopoja un sagatavoja
Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde
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Aprit 100 gadi kopš baznīcas iesvētīšanas
      Saka, ka svētku nekad nav par 
daudz. Tā arī mēs, Rugāju pareiz-
ticīgo draudze, jūnija divas dienas 
svinējām Rugāju Svētā Nikolaja 
pareizticīgo baznīcas iesvētīšanas 
simtgades jubileju.   
   4. jūnijā baznīcu apciemoja gan 
tuvāko draudžu ticīgie, gan Ma-
donas apgabala virspriesteris Vik-
tors Teplovs. 8. jūnijā baznīcu pa-
godināja Daugavpils un Rēzeknes 
eparhijas vissvētākais bīskaps 
Aleksandrs, kurš noturēja vakara 
dievkalpojumu veltītu Debess-
braukšanas dienai. 

Tika iesvētīta maizīte un eļļa, 
ar kurām bīskaps deva svētību 
visiem klātesošajiem. Tie bija 
neaizmirstami mirkļi, kad varē-
jām tikt pie svētības no paša 
bīskapa.
     Paldies visiem par atsaucī-
bu un palīdzību, organizējot šos 
skaistos baznīcas svētkus. Lai 
Dievs jums palīdz jūsu labajos 
nodomos un darbos.

Rugāju pareizticīgo draudzes 
vecākā Ludmila Logina

Foto: Velga Vīcupa

Piedalās XV Latgales novada senioru Dziesmu 
un deju festivālā

Piedaloties festivāla svētku gājienā 

      Turpinot Latgales novada senio-
ru biedrības tradīciju, šogad uz XV 
Latgales novada senioru Dziesmu 
un deju festivālu, 9. jūlijā Aglonā, 
devās mūsu novada trīs kolektīvi. 
Kā veterāni – Lazdukalna pagas-
ta Eiropas deju senioru kopa “To-
nuss”, trešo reizi – Lazdukalna 
pagasta Benislavas etnogrāfiskais 
ansamblis, un festivāla debitanti – 
Rugāju pagasta senioru deju kopa 
“Ezerrieksts”. Pēc kopmēģinājuma 
un pusdienām visiem bija iespēja 
piedalīties Svētajā misē Aglonas 
bazilikā. Ar svētku gājienu, no

bazilikas līdz parka estrādei, kura atro-
das skaistā pakalnē ezera krastā, iesākās 
svētku koncerts. Bijām pateicīgi dabai, 
ka pēc pusdienu lietus, koncerta laikā 
spīdēja saule. Paldies visiem kolektīvu 
dalībniekiem par izturību, novada domei 
par materiālo atbalstu, šoferim Jānim, 
Kristīnei par oriģinālajiem labības 
kūlīšiem. Lai izdodas arī nākamgad tik-
ties ar draugiem XVI festivālā Līvānos.

Rugāju pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja Ludmila Logina,

Foto: Marutta Avotiņa

‘’Beņislava’’ iepriecina Aiviekstes svētkos

Kalniņa melodijām. 
     Visas dienas garumā bija iespē-
ja piedalīties dažādās aktivitātēs 
- notika konkurss ’’Aiviekstes 
svētku kūka’’, amatnieku tirdziņš, 
glābējsuņu paraugdemonstrējumi, 
radošās darbnīcas, sportiskās ak-
tivitātes dabas takā ’’Aiviekstes

ozoli’’, izklaides bērniem.
      Dienas noslēgumā ballē muzicēja 
“Sestā jūdze’’, bet izturīgākie pusnaktī 
sagaidīja salūtu pie Aiviekstes.

Teksts: Rasma Zuša
Foto: no svētku arhīva

       Šogad amatiermākslas fes-
tivāls “Aiviekstes svētki’’ Lubānā 
norisinājās četrpadsmito reizi. 
Uz pirmajiem svētkiem tika ai-
cināti trīspadsmit pagastu un divu 
pilsētu pārstāvji, bet šogad varēja 
piedalīties visi, kas vēlējās.
    Emocionāli saviļņojoši diena 
Lubānā sākās ar koncertu luterāņu 
baznīcā, kur klasiskās mūzikas pa-
saulē klausītājus ieveda  ērģelniece 
Ilona Birģele un Nacionālās operas 
soliste Evita Zālīte. Koncerts 
’’Latvijas simtgadi gaidot’’ notika 
Kultūrkapitāla fonda ietvaros. 
     Soliste aicināja visus saskatīt un 
novērtēt dzimtās zemes  skaistumu, 
ko ikdienā nepamanām. Amatier-
mākslas koncerts “Dziedāsim, de-
josim - saules rakstu veidosim”  

risinājās saules, mūžīgās kustības un 
dzīvības simbola zīmē, apliecinot lat-
viešu tautas gara mantojuma bagātī-
bu un skaistumu, kas mums visiem 
kopā jāsaglabā un jānodod nākamajām 
paaudzēm.   Uzstājās    seši       dziedošie 
kolektīvi - Lubānas folkloras kopa, 
Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, 
senioru sieviešu koris ’’Noskaņa’’, 
ansamblis ’’Vīzija’’ un Lubānas jauk-
tais vokālais ansamblis “Naktsputni’’. 
Dejotāji bija ieradušies no Kalsnavas, 
Grobiņas, Ļaudonas, Rīgas, Igaunijas. 
Pašu lubāniešu kolektīvos ar vienādu 
degsmi  dejo gan jauni, gan veci.
    Muzikālās apvienības ‘’RAXTU 
RAXTI’’ koncerts ‘’Es avotā biju, 
es lāsē tapu’’ kā veltījums dzejniecei 
Broņislavai Martuževai arī aizritēja tau-
tiskā gaisotnē, pārsvarā skanot Imanta 

    10. jūlijā norisinājās “Lazdukalna 
kauss pludmales volejbolā 2016”, 
kurā piedalījās sešas sieviešu koman-
das un divdesmit piecas vīriešu ko-
mandas. Spītējot svelmei un dažbrīd 
spēcīgam lietum, visas dienas garumā 
kopā tika izspēlēta 51 spēle. Vīriešu 
un sieviešu komandas tika sadalītas 
grupās un izspēlētas grupu spēles.
Pēc grupu spēlēm komandas spēlēja 
“krustus” līdz 21 punktam, tādejādi 
tika noskaidrotas labākās komandas. 
Šoreiz labākie vīriešu konkurencē bija 
komanda “2A” (Arvils Keišs, Arvis 
Zelčs), kura izcīnīja pirmo vietu, 

savukārt otro vietu ieņēma komanda 
“ELDA” (Elmārs Rakstiņš, Dāvis 
Circens), bet trešo vietu izcīnīja 
komanda “Kairišs/Riučs” (Mārtiņš 
Riučs, Imants Kairišs). Sieviešu 
konkurencē pirmajā vietā ierindojās 
komanda “Māsas” (Sintija Zakarīte, 
Kristiāna Zakarīte), otrajā vietā 
ierindojās komanda “EL” (Elvīra 
Nāgele, Linda Makarova) un trešajā 
vietā ierindojās komanda “Bliezē-
jas” (Inita Svilāne, Daira Mičāne).

Teksts, foto: Jānis Rakstiņš

Aizvadīts “Lazdukalna kauss pludmales 
volejbolā 2016”



DAŽĀDI 11“Kurmenīte“  2016. gada jūlijs

Informāciju Rugāju novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Kurmenīte“ augusta numuram iespējams iesūtīt 
līdz 2016. gada 22. augustam (ieskaitot). 

E-pasts: kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Tālrunis: 25446474, 27843383

Sekojiet līdzi jaunumiem arī www.rugaji.lv un 
Twitter.com/ Rugāju novads

2016. gada 4. augustā 
no plkst. 09.00 - 12.00 
Rugāju novada 
domes telpās 
norisināsies 
Donoru diena.
 
Dodoties ziedot asinis, 
līdzi jāņem pase vai 
personas apliecība (ID karte), 
var būt arī autovadītāja apliecība. 
Līdzi jāņem arī bankas 
vai pasta konta numurs. 

Valsts donoru centrs maksās 
ar pārskaitījumu uz 
kontu - 4.27 euro, 

Rugāju novada dome 
skaidrā naudā - 3.00 euro.

 Dievkalpojumi  AUGUSTA mēnesī AUGUSTOVAS
 Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

 7. augustā plkst. 12.00 - I mēneša svētdiena
 21. augustā plkst. 12.00

 Dievkalpojums AUGUSTA mēnesī SKUJETNIEKU baznīciņā
 5. augustā plkst. 12.00

  SAC “Rugāji” saka lielu paldies ZS “Dālders” par 
svaigajiem   gurķīšiem, ko piegādā Sandra Paidere.

Paldies Rugāju novada domei, Jānim Lužam, Līgai Cepurniecei, 
strādniekiem Nellijai, Tatjanai, Vikentijam, Guntāram par darbu 

un palīdzību Gaiļakalna kapu sakopšanā. Kā arī liels paldies 
Armandam un Edvīnam, Saulīšu, Grigānu, Lietuviešu, Poriešu, 

Ločmeļu un Vīcupu ģimenēm. 

Kapu vecākais

  Ausma Zeķīte sirsnīgi pateicas Dzintrai Karulei ar 
bērniem par Vectilžas, Beņislavas un Pokratas kapu sakopšanu, 

kā arī kapu svētbrīžu apmeklējumiem. Mācītājam 
Vaickovskim ar kundzi par kapu svētbrīžiem un Dieva 
svētību. Pastniecei Janīnai Sergai ar meitu Kristīni par 

sirsnību un visiem pakalpojumiem, laikrakstu un pārējo 
sūtījumu piegādi. Paldies un, lai Dieva Svētība katrā dienā. 
Paldies Līgai, par Tavu labo sirdi un palīdzību ikdienas gaitās, 
Dieva svētība, lai tev katrā stundiņā. Lai saule, laime, prieks 
mūsu aprūpes centra vadītājai Sarmītei, sirsnīgs paldies par 

čaklajām rokām un labo sirdi.

Ja arī šogad Jūsu dārzā izauguši raženi gurķi, kabači,
kāposti, āboli, ogas, zāļu tējas u.c., aicinām tos

dāvināt Rugāju novada vidusskolas
pirmsskolas grupiņu kopgaldam.

Tālrunis saziņai: 22036327 - Oksana
                            25157053 - Janita
Sirsnīgs paldies par atsaucību!

2016. gada 14. augustā tiek organizēts brauciens uz 
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs 

uzņemšanas svētkiem Aglonā.

Izbraukšana no Rugājiem plkst. 13.00
Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits 

ir ierobežots (40 vietas).

Pieteikšanās pie Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītājas Anitas Evertes (27820992). 

          Sirsnīgi sveicam Luīzes Lotes vecākus - 
        Otto Litvinoviču un Baibu Freimani, 

meitiņu auklējot!

                                          - Rugāju novada dome -

Aicinām uz Dekšņu kapu sakopšanas talku 
šī gada 4. augustā plkst. 10:00
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
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“Kurmenīte“  2016. gada jūlijs

Rugāju novada svētku „Gan liepiņas, gan ozoli, rotājiet novadiņu!” programma 2016. gada 30. jūlijā

No plkst. 5.00 - 7.00 makšķerēšanas aktivitātes Boževas ezerā savus veiksmes lomus aicināti izvilkt makšķernieki. Dalībnieku 
reģistrācija no pulksten 4.45. Kontaktpersona A.Stepāns tālr.29141842. Makšķerēt varēs no krasta un laivām.
No plkst. 8.00 Rugāju šautuvē Austrumlatvijas sacensības šaušanā
No plkst. 9.00 Rugāju stadionā sacensības futbolā.
Plkst. 10.00 Rugāju parkā interesenti aicināti pulcēties uz kopīgu Rugāju senioru komandas „Mēs varam” organizētu nūjošanas 
pasākumu.
No plkst. 10.00 veloorientēšanās maršrutā pa Rugāju ciemu (maršruts dalībniekiem līdz 12 gadu vecumam) un maršrutā: Rugāji 
- Kapūne – Baldones – Bērzuleja - Daudzenes dzirnavas – Kozupe –Rugāji (maršruts dalībniekiem sākot no 12 gadu vecuma).
Plkst.12.00 ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi sporta stadiona teritorijā pie parka. 
No plkst. 13.30 gājiena dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie „Harmonijas”.
No plkst. 13.30 braucamrīku dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie DUS „VIRŠI-A”.
No plkst. 14.00 dažādo braucamrīku parāde, pašdarbības kolektīvu, novada iestāžu, uzņēmēju, saimniecību, iedzīvotāju grupu, 
ģimeņu u.c. gājiens(aicinām būt atsaucīgiem un pašiem katram un ikvienam izrādīt iniciatīvu dalībai gājienā vai braucamrīku 
parādē. Dalībnieku parādes gājiens un brauciens no DUS „VIRŠI -A” cauri Rugāju ciemam līdz Rugāju parkam). Dalībnieki 
(auto, velo, moto, traktora, kombaina, kvadricikla, ratu, ķerras ,utt.) īpašnieks vai lietotājs. Lieciet lietā savu izdomu, jo nomināci-
jas būs visdažādākās, šoreiz aicinājums savus braucamrīkus izdaiļot iespējami interesantākus, kā pamatkrāsu izvēlēties zaļo krāsu.
No plkst. 13.00 Rugāju parkā foto stūrītis, aicinām visus novada ļaudis un ciemiņus veidot šo kolekciju ar savu dalību foto sesijā.
No plkst. 10.00 Rugāju parkā fotogrāfiju konkursa ”Cilvēks un daba Rugāju novadā” izstāde.
No plkst. 12.00 Rugāju parkā piepūšamās atrakcijas bērniem (bezmaksas)
Būs iespēja iegādāties kārumus: popkornu un cukurvati.
No plkst. 12.00 Rugāju parkā pašgatavotu meistarstiķu tirdziņš – laipni aicinām piedalīties amatniekus un mājražotājus. Vēlama 
pieteikšanās līdz 27.jūlijam pie M. Orniņas tālr. 26355954 . 
No plkst. 12.00 Rugāju parkā atraktīvas izklaides bērniem un pieaugušajiem (Viktorīna ”Zini vai mini” par Rugāju novadu, Hen-
nas darbnīca, burciņu un akmeņu apgleznošana utt.)
No plkst. 14.30 vizināšanās zirgu pajūgā (aiz Rugāju parka, ezera krasts, peldvieta - maksas pakalpojums).
Plkst.14.30 Rugāju parkā dažādo braucamrīku salidojuma un gājiena dalībnieku prezentācijas un apbalvošana.
Plkst.15.30 Rugāju parkā koncertprogramma folkloras kopas „Egle”, vidējās paaudzes deju kolektīva ”Rugāji” un viesu deju kolek-
tīvu no Igaunijas sniegumā. Ieeja brīva.
Plkst.19.00 Rugāju parkā koncerts folkloras kopas „Rekavas Dzintars” izpildījumā. Ieeja brīva.
Plkst. 20.00 Rugāju parkā Rugāju novada svētku noslēguma koncerts „Siltajām dvēselēm” Dricānu Dominantes sniegumā. Ieeja 
brīva.
No plkst. 22.00 Rugāju parkā lustīga Zaļumballe kopā ar grupu „Ginc un Es” un Kasparu Maku. No 22:00 - 23:00 ieeja 2,00 eiro; 
vēlāk 2,50 eiro. Darbosies bufete.

Lai visiem kopā izdodas jauki 
RUGĀJU NOVADA SVĒTKI!

Pasākumu programmu veidoja un sagatavoja Rugāju novada kultūras nodaļa 
sadarbībā ar novada iestādēm.


