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KURMENĪTE
AIZVADĪTAS NBA JUNIORU LĪGAS 
SPĒLES RUGĀJU SPORTA CENTRĀ

        Šī gada 3. novembrī, Elektrum Olimpiskajā centrā, notika 
NBA Junioru līgas pirmā čempionāta drafta ceremonija. Tās lai-
kā katrai no 30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts 
NBA klubs, kuru tā pārstāvēs. Rugāju novada vidusskola pārstāv 
“Toronto Raptors”. NBA Junioru līgā piedalās 30 komandas, kuras 
sadalītas divas konferencēs (Rietumi un Austrumi) un sešās grupās 
(divas Rīgā, pa vienai Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē). 
Katras grupas ietvaros komandas aizvadīs divu apļu turnīru, spēlē-
jot četros sabraukumos: 17. un 24. novembrī, 8. un 15. decembrī 
(katrā sabraukumā komanda aizvadīs divas spēles).
        24. novembrī, Rugāju  sporta  centrā, tika aizvadītas NBA 
Junioru līgas spēles. Savā starpā sacentās skolu komandas, kuras 
pārstāv sev pielozēto NBA klubu.

Teksts, foto: Agrita Luža

NBA  Junioru 
līgas turnīri 

notiek 31 valstī trijos 
kontinentos, veicinot basketbola 

popularitāti un bērnu 
pievēršanos sportiskam 

dzīvesveidam.

Komandas spēles aizvada NBA komandu kreklos. NBA Junioru līgas turnīrs Latvijā tiek rīkots, sadarbojoties NBA Junioru līgai un Latvijas Basketbola 
savienībai, tā norisi atbalsta banka Citadele un HP Inc. 2016./2017.gada sezonā NBA Junioru līgā piedalās vispārizglītojošo skolu meitenes (2004.gadā 
dzimušas un jaunākas) un puiši (2005.dzimšanas gads un jaunāki). Katru skolu var pārstāvēt viena komanda, kurā jābūt vismaz 10 spēlētājiem, tai 
skaitā vismaz 3 meitenēm (vismaz vienai visu laiku jābūt laukumā).
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Labdien, 
Jūsmājās, 
novembra 

nogalē!

     Esam aizvadījuši 
valsts svētkus un pasā-
kumus,    kas  aizsākās 
novadā,         Lāčplēša 
dienu sagaidot. 11. no-
vembrī notika vairāki 
svētku pasākumi. 
No rīta nopā ar va-
nadzēniem devāmies 
uz Garosilu kapsētu, 
pēc tam uz piemiņas 
vietu, lai aizdegtu 
svecītes   un    ar   klu-
suma brīdi pieminētu 
kritušos varoņus, kas 
savu dzīvību atde-
va par jaunizveidoto 

Latvijas valsti pirms gandrīz simt gadiem.   Lāčplēša   diena   turpinājās  ar  
lāpu  gājienu,  patīkami,  ka  ar mums kopā bija zemessardzes stiprie vīri, kas 
ar mums devās kopā uz vietu, kur tika atklāta atjaunotā  piemiņas  plāksne   
brīvības     cīnītājiem.    Lāčplēša      diena     izvērtās     par     dubultu   svētku  
dienu  Rugāju  jauktajam korim un tā stiprajam diriģentam P. Sudarova kungam, 
kas svinēja ne tikai kora kopdarbības 55 gadus, bet arī savu dzimšanas dienu.
Varam no sirds lepoties, ka mums ir šāds kolektīvs ar garu, skaistu dziesmu 
pūru, ar kora dalībnieku mīlestību   uz   dziesmu.  Nav  saskaitāms  un  iz-
mērāms  dziesmu  apjoms,  cik darba stundu pavadīts mēģinājumos, bet prieks 
un gandarījums, kas smelts esot kopkorī Dziesmu svētkos   uz   lielās  skatuves,  
licis  aizmirst  visas   grūtības,  kas   bijušas,   sagatavojot  dziesmu repertuāru.   
Vēlam   turpmākajiem   darba   gadiem    skanīgas   balsis,  skaistas  dziesmas   
diriģentam  stipru  veselību,  un jaunas koristu balsis, kas  papildina dziedātāju 
rindas.
       Sagaidot 18. novembri, Rugājos un Lazdukalnā notika svētku koncerti, kur 
sirsnīgā un mīļā atmosfērā, piedaloties   novada   pašdarbniekiem,   cildinājām   
savu  dzimto zemi - Latviju. Svētku gaitā Lazdukalna Saieta nams nosvinēja 
piecu darba gadu jubileju. Lai kultūras darbiniekiem netrūkst enerģijas, darba 
spara un radošām idejām bagāti turpmākie darbības gadi.
       Noslēgušies  remontdarbi  vidusskolas  virtuves  ēkā.  Pateicoties vidusskolas 
direktores ieteikumam, no septembra tiek izmantota un pielietota  jauna pieeja 
pusdienu pasniegšanā, kas sekmējusies   ar   resursu  taupīgāku  izlietošanu.  To  
atzinīgi  novērtējuši  paši  skolēni,  skolēnu  vecāki.  Oficiālā jauniešu centra at-
klāšana paredzēta decembra sākumā, kad nodosim izremontētās telpas novada 
jauniešu rīcībā. Šoruden, Rugāju sporta centram un Eglaines pamatskolai, pro-
jekta ietvaros iegādāts sporta inventārs, kas ļaus dažādot sportiskās aktivitātes. 
      Ir  laiks starp svētkiem, un lai kā negribētos bojāt noskaņu ar negatīvo, tomēr 
vēlreiz gribu atgādināt, ka pirms pāris mēnešiem novada teritorijā uzstādījām 
banerus, kas atgādina, ka mēs šeit dzīvojam, un gribam dzīvot tīrā un sakoptā 
vidē. Tāpēc rādīsim paši priekšzīmi, un visus atkritumus, kas sakrājušies,  iz-
metīsim tiem paredzētajās vietās. Sāksim to  darīt   ģimenes  lokā,  mācīsimies  
šķirot  atkritumus,  šobrīd  varbūt  vēl ir par maz novada teritorijā dalīto atkritu-
mu konteineru, bet šo jautājumu pakāpeniski risināsim, līdz ar to samazināsies 
nešķiroto atkritumu apjoms, kas jānodod savācējam.
     Vairākkārt ir izskanējis jautājums par māju norādēm uz īpašumiem novada 
teritorijā. Oktobra mēnesī domes sēdē ir pieņemti saistošie noteikumi, kādām 
ir jāizskatās šīm norādēm, ja iedzīvotājs izvēlas to uzstādīt uz savu īpašumu. 
Iepazīties ar noteikumiem var pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv .  
         Tuvojas  gada  nogale  un  drīz  aizdegsim  Adventes  svecītes. Atlicis vien   
mēnesis un  ģimenē  tiks  gaidīts  Ziemassvētku brīnums. 

       Lai  pārdomām bagāts, gaišs un kluss Jūsmājās                                                                
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!                                                                                                                       

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0006 – 18.93 
ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 010 
0107, nosaukumu “Dimanti”.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Birzlejas” ar kadastra 
numuru 3864 001 0189 – 3.82 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā.

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus HK „Lazdukalns” dalībai 2016./2017.gada 
Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā EUR 400,00 (četri simti euro 
un 00 centi) apmērā.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā”.

Apstiprināja Rugāju novada domes noteikumus Nr.7/2016 “Grozījumi Rugāju 
novada domes 2014.gada 17.septembra noteikumos „Par valsts budžeta valsts 
autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu 
un ceļu finansēšanai Rugāju novadā””.

Apstiprināja Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes nolikumu.

Atzina par spēku zaudējušu Rugāju novada domes 2010. gada 19. janvāra no-
likumu „Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes nolikums” (protokols Nr.1, 
1.§).  Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties mājaslapā

www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 

 Rugāju novada dome izsludina zemes vienību nomas 
 tiesību rakstiskas izsoles

     Tiek  izsludināta  Rugāju novada domei piekrītošā zemes vienība – lauk-
saimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0482,  Lazdukalna  pa-
gastā, Rugāju novadā, 1.7 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.
     Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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 14. decembra 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 14. decembrī, plkst. 
12.00. 

    Tiek  izsludināta  Rugāju novada domei piekrītošā zemes vienība – lauk-
saimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0473, Lazdukalna  pa-
gastā, Rugāju novadā, 2.5 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.
     Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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 14. decembra plkst. 12.15. 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 14. decembrī, plkst. 
12.15. 

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

Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 016 0085 – 7.0 
ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 016 
0085, nosaukumu “Kazenāji”.

 Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā  
 valdījumā esošo zemes gabalu

Rugāju   novada  dome  piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254, Rugāju pagastā, Rugāju 
novadā, 7,5 ha platībā. 

Par zemes gabala nomnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura 
iesniegusi iesniegumu par zemes gabala nomu. Ja pieteiksies vairāki 
pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. tālr. 
27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāju 
novads, Rugāju pagasts). 
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APSTIPRINĀTI
Ar Rugāju novada domes

2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr.204

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                          

20.10.2016.                                                                                                                                                                                                                              Nr.8/2016                                                                                                                       

Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ielu nosaukuma zīmju, ēku un telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai 
tūrisma objektiem Rugāju novada administratīvajā teritorijā izvietošanas kārtību, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 
kontroli.
2. Par ielu nosaukumu zīmju un ēku un telpu grupu numura zīmju izvietošanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
3. Ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to uz-
turēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (zīmēm jābūt nesabojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem), teksta informācijas aktualizāciju un tās atbilstību Valsts 
valodas likuma prasībām.
4. Ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektiem tekstu veido, izmantojot 
fontu “Neue Helvetica77 Bold Condensed”. Zīmēs izvietojamo teksta informāciju var izgatavot arī no gaismu atstarojoša vai gaismu izstarojoša materiāla.
5. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas tumši zilā krāsā (ultramarīna tonis – pēc kataloga RAL 5013) ar baltu apmali un uzrakstiem baltā krāsā. 

II. Ielu nosaukuma zīmju izvietošanas kārtība
6. Par ielu nosaukuma zīmju izvietošanu pie ēkas vai žoga atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ielai piegulošā stūra zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs.
7. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti, ielu nosaukuma zīmes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas, būves vai žoga. 
8. Ja ielai piegulošā stūra zemesgabalā ēka nav iežogota, ielas nosaukuma zīmi izvieto pie ēkas vai būves 2,5 m augstumā no zemes un 0,3 m–0,5 m attālumā no 
ēkas stūra. Cits izvietojums atļauts, ja ēkas arhitektoniskais veidojums neatļauj izvietot zīmi minētajā vietā.
9. Ja stūra zemesgabals ir iežogots, ielas vai laukuma nosaukuma zīmi izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 m–0,5 m attālumā no stūra.
10. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes uzstādīšanai atbilstoši šiem noteikumiem, plāksni piestiprina speciāli izgatavotam stabam, iepriekš 
saskaņojot to ar Rugāju novada pašvaldības Būvvaldi.
11. Ja pieņemts lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, attiecīgās ielas nosaukuma zīmes izvietošanu veic trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. 
12. Ielu nosaukumu plāksnes izmēru tipi:
      12.1. 160x400 mm;
      12.2. 160 x600 mm;
      12.3. 160x900 mm.

III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība
13. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.
14. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
15. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.
16. Ēkas numura zīmi izgatavo atbilstoši noteiktajam paraugam, norādot tajā šādu informāciju:
16.1. ielas nosaukumu;
16.2. ēkas numuru.
17. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto ēkas numura zīmi atbilstoši šo noteikumu prasībām.
18. Ēkas numura zīmi izvieto 2,5 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra, uz fasādes, kas vērsta pret 
ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese.
19. Ja ēka atrodas pie divu ielu krustojuma, ēkas numura zīmes izvieto uz abām fasādēm, kas vērstas pret ielu.
20. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz 
ēkas fasādi).
21. Ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.
22. Ēkas numerācijas plākšņu izmēri 320 x 220 mm.
23. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes uzstādīšanai atbilstoši šiem noteikumiem, plāksni piestiprina speciāli izgatavotam stabam, iepriekš 
saskaņojot to ar Rugāju novada pašvaldības Būvvaldi.
24. Ēkas numerācijas plāksne tiek izvietota no ēkas ieejas labā pusē vienādā augstumā ar ielas nosaukuma plāksni.

IV. Telpu grupu numura zīmju izvietošanas kārtība
25. Telpu grupai (dzīvokļa un nedzīvojamām telpām), kurai piešķirta adrese, numura zīmi izvieto uz visām telpu grupas ieejas durvīm. Plāksnes izmēri 160 x 220 
mm.
26. Par telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu prasībām atbildīgs ēkas, telpu grupas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
27. kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu 
28. Telpu grupu numura zīmes izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

V. Virziena rādītāji uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem
29. Rugāju novada dome izvieto virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem.
30. Rugāju novada dome atbilstoši piešķirtajam finansējumam lemj par virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas ne-
pieciešamību un skaitu, nodrošina to izgatavošanu un uzstādīšanu, izvērtējot:
30.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām;
30.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
30.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;
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30.4. vai tas nerada apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, netraucē transportlīdzekļu vai gājēju redzamību.

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
31. Par šo noteikumu pārkāpšanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 
10 līdz EUR 150.
32. Par virziena rādītāja uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem patvaļīgu izvietošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 
150.
33. Noteikumu   izpildi  kontrolēt  un  sastādīt  administratīvā  pārkāpuma  protokolus  atbilstoši  savai kompetencei ir tiesīgi Rugāju novada pašvaldības policijas 
amatpersonas saskaņā ar likumu “Par policiju” un Rugāju novada Būvvaldes amatpersonas.
34. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Rugāju novada pašvaldības Administratīvā komisija.
35. Administratīvais  sods  šo  noteikumu  pārkāpēju  neatbrīvo  no  pārkāpuma  novēršanas,  kā  arī  ar  savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

VII. Noslēguma jautājumi
36. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas demontē noteikumu prasībām neatbilstoši izvietotas ēku numura 
zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu prasībām.
37. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izvieto ēku numura zīmes pie ēkām, kurām piešķirta adrese, 
bet zīmes nav izvietotas.
38. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas demontē šo noteikumu prasībām neatbilstoši izvietotas kāpņu 
telpā esošo telpu grupu numura zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu prasībām.
39. Rugāju novada pašvaldība viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas veic noteikumiem neatbilstošu ielu nosaukuma zīmju uz norāžu stabiem un 
virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem nomaiņu.

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016

„Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un
 virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma

 objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

 1. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie  noteikumi  nosaka  ielu nosaukuma zīmju, ēku un telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz 
 infrastruktūras,   kultūras  vai  tūrisma  objektiem  Rugāju  novada  administratīvajā  teritorijā  izvietošanas 
 kārtību,    administratīvo    atbildību    par   noteikumu    neievērošanu   un   noteikumu   izpildes   kontroli.

 2. Projekta nepieciešamības pamatojums  Saistošie noteikumi nepieciešami, lai administratīvajā teritorijā esošajos ciemos ēku un būvju īpašnieki vai
 tiesiskie    valdītāji    izvietotu   ielu   nosaukuma  zīmes  un  ēku numuru zīmes, kas atvieglotu arī speciālo 
 dienestu darbu Rugāju novada administratīvajā teritorijā.

 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
     pašvaldības budžetu

 Būtiski neietekmē.

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

 Būtiski neietekmē.

 5. Informācija par administratīvajām procedūrām  Saistošo noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolēs un tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma 
 protokolus būs Rugāju novada pašvaldības policijas amatpersonas un Rugāju novada Būvvaldes 
 amatpersonas.

 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

                                                                                                                                                                                                      Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
                         Sandra Kapteine

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 
31.oktobrim:

Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm,  
I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 559,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 676,00 EUR
Pabalsts bāreņiem – 234,00 EUR
Bēru pabalsti –225,00 EUR
Pārējie pabalsti –4286,00 EUR
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2016.gadam – 72000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi septembrī – 5980,00 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 45364,00 EUR
Trūcīgas ģimenes statuss – 19;  trūcīgas personas statuss - 10
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 6; maznodrošinātas personas statuss - 10
Ārstēšanās pabalsts – 26 personām
Apbedīšanas pabalsts – 3 personām
Piešķirts dzīvokļa pabalsts – 12 personām
Piešķirts pabalsts politiski represētām personām - 7 personām
Piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 18 skolēniem
Piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums Sociālās aprūpes centrā “Rugāji“ - 1 personai 

INFORMĀCIJA SOCIĀLAJOS JAUTĀJUMOS

Piešķirta pusdiennauda – 2 tehnikumu audzēkņiem no trūcīgām 
ģimenēm
Atteikta GMI pabalsta piešķiršana 1 personai par līdzdarbības 
pienākumu nepildīšanu.
Piešķirti divus pārtikas preču komplekti 1 personai, kura 
nonākusi krīzes situācijā.

     Sociālais dienests lūdz atsaukties ģimenes, kurās  aug  
bērni ar īpašam  vajadzībām,  vai  ir  pieaugušie  ar  garīgu  
saslimšanu,  lai apzinātu  Jūsu vajadzības, lai varētu plānot 
turpmākos pakalpojumus, kas būs pieejami, ja tiks īstenots  DI 
projekts, Labklājības Ministrijai sadarbojoties ar pašvaldību.
          DI   jeb   Deinstitucionalizācija  ir  pakalpojumu sistēmas iz-
veide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, 
nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
    Sīkāka informācija Sociālajā dienestā vai pa tālruni: 
26695251 (Anita Everte). 

Rugāju novada 
Sociālā dienesta darbinieces
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VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTO KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija vienotajā 
valsts reģistrā
        Valsts   un   pašvaldību   vienoto  klientu  apkalpošanas  centru (turpmāk – 
VPVKAC) izveide novadu nozīmes attīstības centros ir uzsākta jau 2015.gadā. 
Tie darbojas sadarbībā ar pašvaldībām un nodrošina klientiem gan pašvaldību 
pakalpojumus (kā līdz šim), gan noteiktus valsts pakalpojumus. Sadarbībā ar 
iestādēm arī Rugāju un Benislavas klientu apkalpošanas centri sniedz dažādus 
pakalpojumus.
        Pakalpojumu   klāsts   ir  papildināts  arī  ar Lauksaimniecības datu centra 
sniegto pakalpojumu ,,Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts 
reģistrā”.  Rugāju un Benislavas VPVKAC centros klientu apkalpošanas 
speciālistes jau decembrī apkalpos personas, kuru dzīvniekiem ir implantēta 
mikroshēma (mikročipēts).
      Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpo-
jums. Saskaņā ar cenrādi – vienreizēja maksa  EUR 3,50 apmērā. 
Rekvizīti Lauksaimniecības datu centram - 
PVN maks. Nr. 90001840100, Valsts kases Rīgas norēķinu centrs, 
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000, 
Ieņēmumu kods: 21499, BIC kods: TRELLV22
(Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un 
personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par 
ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.)
      Lai reģistrētu dzīvnieku VPVKAC  nepieciešams līdzi ņemt personu 
apliecinošu dokumentu, Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu,  
Mājas (istabas) dzīvnieka pasi un maksājuma uzdevumu. 

Pirms   doties  uz  VPVKAC, lūgums sazināties ar  klientu apkalpošanas 
centra speciālistēm.

 Valsts un pašvaldību vienotais 
 klientu apkalpošanas centrs 
 VELTA LEONE 
 Tālrunis: 25446353
 E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

830 -   1230

1300 - 1700

800 -   1200

830 -   1700

(Bērzu iela 8, Benislava)

 Valsts un pašvaldību vienotais 
 klientu apkalpošanas centrs 
 LAURA KONIVALE 
 Tālrunis: 66954841
 E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

Piektdienās 

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700

900 -   1230 

1300-  1700(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Aicina uzstādīt vienotas norādes zīmes uz viensētām Rugāju novadā 
     Domājot par novada estētiskās vides labiekārtošanu, Rugāju no-
vada dome aicina viensētu īpašniekus pievērst uzmanību virziena 
rādītājiem, kas norāda uz katra īpašumu. Pašlaik virziena rādītā-
ji uz viensētām Rugāju ciemā, Benislavas ciemā un Skujetnieku 
ciemā  nav izvietoti pēc vienota maketa nosacījumiem. Taču viensē-
tu īpašnieki tiek aicināti izgatavot un uzstādīt vienota stila norādes 
zīmes, kuras kalpos kā gaumīga vizītkarte mājvietai un atpazīstamības 
tēls novadam. Vienota stila virziena rādītāji, kuri tiks uzstādīti ceļa 
malās, norādot uz konkrēto viensētu, palīdzēs orientēties gan novada 
iedzīvotājiem, gan glābšanas dienestiem, gan novada ciemiņiem, kā 
arī radīs kopīguma sajūtu.
      Informējam,   ka  2013.  gada  maijā,   Lauku  atbalsta   dienestā  
LEADER programmā, tika iesniegti divi projektu pieteikumi par vir-
ziena rādītājiem uz viensētām, izgatavošanu un izvietošanu Rugāju 
pagastā ar nosaukumu ,,Rugāju novada mantojums. Vietvārdi. Rugāju 
pagasts”   un   Lazdukalna  pagastā  ,,Rugāju novada mantojums. Viet-
vārdi. Lazdukalna pagasts”, bet diemžēl atbalstu tie neguva. Ja radīsies 
iespēja pieteikumu šādam projektam iesniegt vēlreiz, Rugāju novada 
dome to noteikti darīs, taču pašreiz aicinām viensētu īpašniekus būt 
atsaucīgiem un izgatavot vienota stila virziena rādītājus, tā veicinot 
kopīguma un piederības sajūtu ar pārējiem Rugāju novada viensētu 
īpašniekiem.
Rugāju   novada   dome   ir    izstrādājusi   ieteikumus,  pēc  kur-
iem  vēlams izgatavot norādes zīmes uz viensētām:
Augstums - 
   viens vārds –20 cm; 
   divi vārdi pēc kārtas –30 cm; 
   trīs vārdi pēc kārtas – 40 cm. 
Garums - 100 cm (1m)
Krāsa – RAL 4004
Burtu fonts - Arial bold 
Burtu izmērs - 35 mm
Staba augstums - 2,75 m (zemē iestrādāts 0,75 m, virs zemes 2m). 

Līdz ar to, Rugāju novada dome aicina izmantot piedāvātos maketa 
variantus un izgatavot virziena rādītāja zīmi arī savai viensētai. Plašā-
ka informācija pieejama www.rugaji.lv, kā arī Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570. 

    Šāda tipa zīmes var iegādāties minētajās firmās (kā arī citur pēc paša izvēles): 

 • SIA ,,SIGNUM”, Birojs un ražotne, Lietuvas šoseja 2, Jelgava, LV-3001, 
 tālrunis: 63023200, fakss: 63023279.
 • SIA ,,Saava - LV”, Alīses 2a, Rīga, LV-1046, tālrunis: 67613303.
 • VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073,  
 biroja adrese: Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 28632052. 

Informāciju sagatavoja:
Rugāju novada domes administrācija
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Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai
 Nr.
p.k.

Autoceļa (ielas) nosaukums Adrese

no līdz 

Garums 
(km)

Uzturēšanas 
klase ziemas 

sezonai
          Rugāju pagastā 

1.   Vīkšni - Silinieki 0,000 5,083 5,083 D
2.   Griestiņi – Kozupe 0,000 4,330 4,330 D
3.   Rugāji - Tikaiņi 0,000 7,811 7,811 C
4.   Egļusala – Žeivinieki 0,000 5,705 5,705 C
5.   Žeivinieki - Tikaiņi 0,000 2,493 2,493 D
6.   Zeltiņi – Ilganči- Medņi 0,000 10,680 10,680 D
7.   Cūkusala -Karjers- Čušli 0,000 2,080 2,080 D
8.   Ceļš uz Boževas ezeru 0,000 1,162 1,162 D
9.   Baldones- Cibuļi 0,000 0,720 0,720 D
10.   Upetnieki – Vēzis 0,000 1,971 1,971 D
11.   Upetnieki – Kaņepiene 0,000 1,385 1,385 D
12.   Kozupe - Akmeņtači 0,000 0,890 0,890 D
13.   Daudzenes dzirnavas – Baldone 0,000 2,923 2,923 D
14.   Daudzene - Baldones 0,000 1,650 1,650 D
15.   Cepurnieku kapu ceļš 0,000 1,500 1,500 D
16.   Dekšņu kapu ceļš 0,000 1,517 1,517 D
17.   Mazpokrota - Pokrota 0,000 2,050 2,050 D
18.   Cūkusalas kapu ceļš 0,000 0,707 0,707 D
19.   Čušļi – Kraukļeva 0,000 4,360 4,360 D
20.   Dubļukalns – Biškāni 0,000 1,672 1,672 D
21.   Medņi –Biškāni 0,000 2,774 2,774 D
22.   Līvāni - Dobenieki 0,000 1,532 1,532 D
23.   Aizstirne – Apvedceļš 0,000 4,030 4,030 D
24.   Aizstirne- Foršteja 0,000 0,510 0,510 D
25.   Rugāji – Riekstusala 0,000 0,552 0,552 D
26.   Rugāji – Foršteja 0,000 1,019 1,019 D
27.   Rugāji –Stradi 0,000 1,250 1,250 D
28.   Rugāji - Krampenes 0,000 1,524 1,524 D
29.   Cūkusala – Oparnieki 0,000 0,830 0,830 D
30.   Griestiņi - Rimstavas 0,000 0,570 0,570 D
31.   Dubļukalna kapu ceļš 0,000 1,350 1,350 D
32.   Baldones – Cepurnieki 0,000 1,500 1,500 D
33.   Klānu ceļš 0,000 4,770 4,770 D
34.   Gruzīšu kapu ceļš 0,000 2,222 2,222 D
35.   Kaņepsala – Grūzīši 0,000 1,345 1,345 D
36.   Prospekts 0,000 3,277 3,277 D
37.   Reibāni – Tīrumnieki 0,000 1,179 1,179 D
38.   Pērtupe -Mieriņi 0,000 2,322 2,322 D
39.   Tīrumnieki - Nagļi 0,000 2,469 2,469 D
40.   Tīrumnieki – Mieriņi 0,000 3,069 3,069 D
41.   Savienojums 0,000 1,660 1,660 D
42.   Silenieki- Akmentiņi 0,000 0,856 0,856 D
43.   Stradi – Ezernieki 0,000 7,038 7,038 D
44.   Cūkusala – Čakāni 0,000 0,950 0,950 D
45.   Ilganči – Strautiņi 0,000 0,425 0,425 D
46.   Kalnis -Lazdags 0,000 2,473 2,473 D
47.   Rugāji – Circeņi 0,000 0,805 0,805 D
48.   Rugāji - Popovi 0,000 0,990 0,990 D
49.   Kraukļeva- Mežniecības ceļš 0,000 1,790 1,790 D
50.   Liepu iela 0,000 0,429 0,429 D
51.   Skolas iela 0,000 0,997 0,997 C
52.   Dzelzceļa iela 0,000 0,410 0,410 D
53.   Ezermalas iela 0,000 0,380 0,380 D
54.   Dzirnavu iela 0,000 0,195 0,195 D
55.   Parka iela 0,000 0,164 0,164 D
56.   Lubānas iela 0,000 0,480 0,480 D
57.   Kurmenes iela 0,000 1,126 1,126 D
58.   Meža iela 0,000 0,478 0,478 D
         Kopā Rugāju pagastā x x 120,429 x
          Lazdukalna pagastā 
59.   Beņislava – Blāzma 0,000 7,624 7,624 C
60.   Ozolnes –Liepari 0,000 2,430 2,430 C
61.   Drudži – Golvari 0,000 2,800 2,800 D
62.   Kapūne – Klāni 0,000 5,100 5,100 D
63.   Rūbāni – Fabriki 0,000 2,850 2,850 D
64.   Pelnupe – Osa 0,000 2,200 2,200 C
65.   Liepnīte – Klitončiki 0,000 2,900 2,900 D
66.   Papurne – Zālīši 0,000 0,400 0,400 D

67.   Liepari – Liepnīte 0,000 3,248 3,248
68.   Primenes – Cirtums 0,000 2,928 2,928
69.   Aizupes apvedceļš 0,000 1,400 1,400
70.   Aizupe – Vārniena 0,000 1,300 1,300
71.   Rūbani – Galeji 0,000 0,520 0,520
72.   Liepari – Lieparu kapi 0,000 0,250 0,250
73.   Liepari – Zizlāni 0,000 0,462 0,462
74.   Podnieki – Stērnieki 0,000 0,590 0,590
75.   Pelnupe – Kupči 0,000 0,620 0,620
76.   Liepari – Mastarīgas kapi 0,000 0,420 0,420
77.   Vecais dzelzceļš 0,000 6,550 6,550
78.   Stangas – Losevi 0,000 1,390 1,390
79.   Silaines gateris – Liepnīte 0,000 6,090 6,090
80.   Liepnīte - Patmalnieki 0,000 5,140 5,140
81.   Darbnīcas – Roznieki 0,000 0,750 0,750
82.   Gariesili – Drudži 0,000 3,470 3,470
83.   Silenieki – Skubinova 0,000 2,865 2,865
84.   Gailīši – Bankova 0,000 1,920
85.   Liepnīte – Bikaviņi 0,000 1,530
86.   Darbnīcas – Ķirsoni 0,000 0,360
87.   Švekeri – Slavīti 0,000 0,750
88.   Stērnieki – Podnieki 0,000 0,550
89.   Lazdukalns – Saipetnieki 0,000 0,500
90.   Lielceļš – Bankova 0,000 1,200
91.   Kapūne – Jurīši 0,000 0,537
92.   Kapūne – Paideri 0,000 1,013
93.   Blāzma – Dreimanova 0,000 1,360
94.   Lekste – Leoni 0,000 0,275
95.   Tilžas c. – Zdanoviči 0,000 0,534
96.   Ozolnes – Vaivodi 0,000 0,450
97.   Ozolnes – Bērziņi 0,000 0,770
98.   Silenieki – Lūšubirze 0,000 0,720
99.   Vecais Tilžas ceļš 0,000 0,998
100.  Tilžas ceļš – Grūznis 0,000 2,480
101.  Zirgusala – Dzelzceļš 0,000 0,505
102.  Skujetnieki –Pugači 0,000 0,345
103.  Skujetnieki- Gavari 0,000 0,410
104.  Skujetnieki - Birkovi 0,000 0,310
105.  Liepari- Lidlauks 0,000 0,820
106.  Zirgusala – Ogusala 0,000 0,400
107.  Pilsnieki – Voiti 0,000 0,500
108.    Bērzu iela 0,000 0,680
109.  Upes iela 0,000 0,285
110.   Vītolu iela 0,000 0,325
111.   Līvānu iela 0,000 0,350

  Kopā Lazdukalna pagastā x x 85,174 x
  Kopā novadā x x 205,603 x

C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1,920
1,530
0,360
0,750
0,550
0,500
1,200
0,537
1,013
1,360
0,275
0,534
0,450
0,770
0,720
0,998
2,480
0,505
0,345
0,410
0,310
0,820
0,400
0,500
0,680
0,285
0,325
0,350

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu ziemas periodā
        Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. 
martam.  Šis  ir  periods,  kad  īpaši  uzmanīgi  jāseko  laika apstākļiem, lai sav-
laicīgi veiktu ceļu attīrīšanu sniega. Tā kā pašvaldībai pieejamais finansējums 
nav tādā apjomā, kā vajadzētu, tad arī pašvaldība vadās pēc normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām. Atsevišķos 
gadījumos, ja bijusi intensīva snigšana, ceļi tiek attīrīti no sniega nekavējoties. 
Protams, jāatceras, ka visus ceļus uzreiz nevarēs iztīrīt, jo ceļu kopgarums ir ap 
200 km.  Pirmos tīrīs tos, kuriem ir C uzturēšanas klase.
       Ņemot vērā transportlīdzekļu intensitāti, tad Rugāju novada pašvaldības 
ceļiem pārsvarā ir D uzturēšanas klase. C uzturēšanas klase tiek piemērota 
ciemu ielām un pašvaldības autoceļiem, kur notiek skolēnu pārvadājumi. Au-
toceļam, kuram ir C klases uzturēšanas klase,  brauktuves attīrīšana no sniega 
ir jānodrošina 18 stundu laikā.  Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega 
skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve at-
tīrīta no sniega. Savukārt, ceļiem, kuriem ir  D klase,   laiks  autoceļu brauktuves 
attīrīšanai no sniega netiek normēts. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas 
klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. 
          Ja ir ārkārtas situācija, kas saistīta, piemēram, ar neatliekamās medicī-
niskās palīdzības sniegšanu, nokļūšanu veselības aprūpes iestādē,  kā arī 
skolēnu nogādāšanu skolā, par vajadzību ātrāk iztīrīt sniegu lūgums sazināties ar 
Saimnieciskās nodaļas darbiniecēm. Rugāju pagasta teritorijas ceļiem -  Līgu 
Cepurnieci (27808286), Lazdukalna pagasta  - Dzidru Šmagri (26382209). 
Neskaidrību gadījumos var zvanīt arī priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei un 
izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 
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Normatīvajā aktā noteiktās prasības valsts un 
pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Prasības C D
 Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa 
 brauktuves pastāvīgos laikapstākļos 10 cm netiek

normēts
 Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no
 brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos

20 cm netiek
normēts

 Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos ledus risas
līdz 5 cm

netiek
normēts

 Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega 18 stundas netiek
normēts

 Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes 
 materiālu Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu ziemas 

netiek
normēts

netiek
normēts

 Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā
 sniegā uz autoceļa brauktuves

netiek
normēts

netiek
normēts

 Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos 
 laikapstākļos 10 cm netiek

normēts
 Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves 
 atsevišķās vietās sniegputenī

20 cm netiek
normēts

 Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos ledus risas 
līdz 6 cm

netiek
normēts

 Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa 
 klātnes šķautnes

100 cm netiek
normēts

 Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās 6.00 - 18.00 netiek
normēts

       Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumi Nr.224 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kon-
troli” nosaka, ka „lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa auto-
ceļiem pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos, ceļa īpašnieks nodrošina autoceļu 
uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai auto-
ceļu uzturēšanas klasei.

Pastāvīgi laikapstākļi noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad gaisa tem-
peratūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja 
ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs.

Mainīgi laikapstākļi šo noteikumu izpratnē ir tādi laikapstākļi, kad iestājas 
kāds no minētajiem nosacījumiem – uz autoceļa brauktuves veidojas apledo-
jums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi.

Rugāju novada domes izpilddirektore
Daina Tutiņa

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas
2016. gada 25. novembra rīkojumu Nr. 3-7/61

Rugāju novada  pašvaldības konkursa „Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” 

NOLIKUMS

I.Vispārīgie noteikumi 
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu 
„Skaistākais Ziemassvētku noformējums” (tālāk tekstā -  konkurss) un apbalvo 
konkursa laureātus. 
1.2. Konkursa mērķis ir rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada 
vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, 
nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un 
iestāžu  aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens  iedzīvotājs vai juridiska persona.  
1.4. Komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus.

II. Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis 
vai jebkura cita persona no 2016.gada 1.decembra līdz 26.decembrim (ieskai-
tot).

2.2. Konkursam pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta 
adresi: agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot personīgi Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, sekretārei. 
2.3. Pretendents dalībai konkursā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (pie-
likumā). 
2.4. Dalībai konkursā objektu var pieteikt arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanī-
jis kādai nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku. 

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam;
3.1.2. Ideja un tās realizācija;
3.1.3. Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
3.1.4. Noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.
3.2. Objektus vērtē četrās kategorijās:
3.2.1 privātmāju noformējums;
3.2.2. daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums (dzīvokļa balkoni, lodžijas, 
logi utml.);
3.2.3. uzņēmumu noformējums;
3.2.4. sabiedrisko ēku noformējums.
3.4. Konkursa laureātus nosaka žūrijas komisija 3 locekļu sastāvā, kuru ar rīko-
jumu izveido pašvaldības izpilddirektors.
3.5. Konkursa žūrija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objek-
ti tiek vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 5 katrā kritērijā. Par labāko katrā 
kategorijā atzīstams objekts, kura noformējums novērtēts ar vislielāko punktu 
skaitu.
3.6. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu 
no vietām nepiešķirt  nevienam pretendentam. 
3.7. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 2016.gada 27.decembra 
līdz 2016.gada 30.decembrim.
3.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un uzvarētāji apbalvoti  līdz 2016.gada 
6.janvārim.
3.9. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Rugāju novada domes mājas lapā inter-
netā: www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.

IV. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Rugāju novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem 250 (divi simti piecdesmit euro, 00 centi)  apmērā.
4.2. Konkursa noslēgumā tiek piešķirtas balvas par objektiem, kuru noformē-
jums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu, katrā kategorijā. Pārējie dalībnieki 
saņem veicināšanas balvas.

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” 
Dalībnieka pieteikuma veidlapa

 Dalībnieka vārds, uzvārds/
 Uzņēmuma vai iestādes nosaukums
 Objekta adrese

 Kontaktpersona

 Kontakttālrunis

 E-pasts:
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Esam aizvadījuši Latvijas 98. dzimšanas dienu.  Svētki bija arī katram 
valsts iedzīvotājam, katrai pilsētai, novadam, pagastam. Kā jūs redzat 
Rugāju novadu uz Latvijas fona? 
Mūsu  novada  pamatšūna  ir  iedzīvotāji  –  stipri  gan  garīgi,  gan  fiziski. Mēs 
turamies un strādājam. Mēs pierādām, ka mazs novads var pastāvēt un no-
drošināt nepieciešamo saviem iedzīvotājiem. Uz Latvijas fona Rugāju novada 
iedzīvotāji ir strādājuši, strādā un strādās (smaida). 

Mēs, Rugāju novadā, esam atraduši vienotību? 
Vairākumā gadījumu es domāju, ka esam vienoti. Jā, gadās strīdu situācijas, bet 
tas  ir  normāli,  jo  tā  ir  jābūt,  ka  katram  cilvēkam  ir  savs  viedoklis.  Un  cik 
cilvēku, tik arī viedokļu. Mans uzdevums ir ieklausīties iedzīvotājos un tad soli 
pa solim ejot, nonākt pie vislabākā risinājuma. 

Būt domes priekšsēdētājai nav viegli, jo tā uzreiz ir papildus atpazīstamība.
Tas, ka esmu priekšsēdētāja, man ir jāatceras 24 stundas diennaktī. Taču esmu 
pārliecināta, ka priekšsēdētājas amats, šajos trīs ar pusi gados, mani nekādā 
ziņā nav mainījis. Man piemīt tas cilvēcības faktors. Pat esot vadošā amatā, es 
neesmu domājusi: “Nu tagad būšu pārāka par visiem!”. 

Bet atbildība visa novada priekšā gan gulst uz jūsu pleciem. 
Jā, un es apzinos, ka nesu atbildību par to, ko daru. Vissliktāk es jūtos tad, kad 
saprotu, ka manu viedokli nesadzird, ka esmu par mazu, lai kaut ko mainītu. 
Piemēram, es varu savu pienākumu veikt pēc vislabākās sirdsapziņas, taču ja 
valsts līmenī situācija ir tāda kāda tā ir un es tur neko nevaru izmainīt, tad ir 
ļoti nelāgi skatīties saviem iedzīvotājiem acīs. Kā piemēru varu minēt cīniņu ar 
Satiksmes ministriju par ceļa posmu. 

Priekšsēdētājas darbu jau nevar ielikt nekādos rāmjos. Te ir jāsaka uzruna 
pirmajā septembrī, te ir jābūt svarīgā sēdē, te ir jāapseko ceļi.
Pie šī ritma esmu pieradusi! (smejas). Arī pie tā, ka dienā jāskar 12 un vairāk 
visdažādākās tēmas, esmu pieradusi. Tā kā tu saki – te runāji par ceļu, te jau par 
sociālo jomu. Es māku sevi disciplinēt pienākumiem, kas man ir jāizdara. 

Pienākumi droši vien ir saplānoti jau labu laiku uz priekšu.
Saplānoju katru darba mēnesi, tad atsevišķi katru darba nedēļu un nedēļas darba 
dienas pa stundām. Protams, vēl klāt nāk situācijas, kad notiek kaut kas negaidīts 
– neplānoti notikumi, tikšanās vai darījumi. Taču neraidu cilvēkus projām un 
nesaku, ka man nav laika. Ir jābūt elastīgai pret visiem un jākoriģē savs darbs. 
Varbūt mans pluss ir tas, ka esmu mierīga, savākta. Nervozitāte man nepiemīt. 
Tāpat arī ar kavēšanu – man nepatīk kavēt pašai un nepatīk, ka tā dara cits, jo 
uzskatu, ka tā ir necieņa pret cilvēku, pret pasākuma organizatoriem.  

Nav tā, ka darbā ir lietas, kuras gribot negribot “jāielaiž ciemos” arī savās 
mājās? 
Šajā amatā esot cilvēks norūdās. Agrāk pat sīkas nebūšanas lika pārdzīvot, 
kreņķēties, būt neizpratnē par to, ko un kā darīt. Tagad ar vēsu prātu uz to varu 
paskatīties,   izvērtēt  un   pieņemt  lēmumus.  Taču  atceros   lietu   par   kuru 
domāju   un   uztraucos  arī   mājās  esot.  Tas  bija  tad,  kad  tikko renovētajai 
Skujetnieku mājai nonesa jumtu. Iedzīvotājiem jumta vietā bija plēve zem 
klajas debess. Lietus lija dzīvokļos, tas bija kritiski, un tā neziņa, kad mums 
piešķirs līdzekļus, lai varētu savest jumtu kārtībā. Tādas situācijas neapšaubāmi 
paliek   atmiņā,  taču  paldies  Dievam  tādu  nav  daudz.  Jā, darba gaitā, gadās 
visādi. Piemēram, iepirkumam pagarinās termiņš, taču tas vismaz nav kritiski, 
jo būtiski iedzīvotājs no tā necieš. Esmu sapratusi, ka pie katra darba rezultāta 
noteikti būs 100 cilvēki, kas teiks labus vārdus un viens, kas teiks sliktu. Tā 
laikam  cilvēka  psiholoģijā  ir  iekārtots,  ka  tas viens sliktais nodzēš tos 100 
labos. Un tad tu domā: ”Kāpēc ir tā, es taču darīju tā, lai ir labi visiem…” Bet 
ir jāmācas pieņemt šādas situācijas ar vēsu prātu un neielaist to tik dziļi sevī un 
doties tālāk un neapstāties pie tā negatīvā.

Ja iedomājamies, ka novads ir sadalīts ķēdes posmos, un brīdī, kad ķēdē 
parādās kāds vājais posms, tā pārtrūkst. Kuri, jūsuprāt, ir novada stiprie 
un vājie posmi? 
Stiprais    posms    jeb   atbalsta   plecs  vienmēr  noteikti  ir  izpilddirektore  un 
administrācijas komanda. Viņi kopā ir ļoti spēcīgs ķēdes posms un zinu, ka 
mani nepievils. Vājais posms – iedzīvotāju novadā paliek arvien mazāk. Bet 
tā jau nav tikai mūsu novadā. Mēģinām risināt dzīves vietas problēmas, cik 
atļauj finansējums un iespējas. Protams, rezumējumā arī ar valstisko situāciju, 
iedzīvotāju   blīvums   ir   salīdzinoši  mazs.  Arī  fakts,  ka jaunieši neatgriežas 
laukos, vienā brīdī var kļūt par pārrāvuma punktu. Vienalga vai man, vai 
kādam citam vadot pašvaldību, iedzīvotāju samazināšanās būs vājais posms.
 
Kas tad būtu jādara, lai jaunieši labprātīgi nāktu dzīvot, saimniekot, 
strādāt uz laukiem? 
Ja godīgi, tad es pat nezinu, kas vēl mums būtu jāizdara, lai motivētu jauniešus 
atgriezties laukos, sākt strādāt, veidot savus uzņēmumus. Par to ir daudz runāts 
un mēs atkal atgriežamies pie ekonomiskās situācijas valstī. Paši to redzam un 
varam izdarīt secinājumus. Izglītoti jaunieši gribēs saņemt atbilstošas algas, 

“Pie katra darba rezultāta noteikti būs 100 
cilvēki, kas teiks labus vārdus un viens, 

kas teiks sliktu”. 

Laikā, kad katrā mājā ienāks Adventa 
miers, Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

SANDRA KAPTEINE, aicinās novada
 iedzīvotājus izzināt   savas  dzimtas  saknes,  
būt  kopā  ar  ģimenēm,  ar saviem mīļajiem, 

runāties…

Šis laiks ir dots, lai mācītos piedot, lai mācītos 
aizmirst un pieņemt lietas, ko nevar izmainīt. Tieši 

šīs mācības, pēdējo sešu gadu laikā, ir apguvusi 
mūsu novada priekšsēdētāja. “Kāds tu būsi pret 
cilvēkiem, tādi cilvēki būs pret tevi – tā ir mana 
atziņa,” intervijā atzīs S. Kapteine. Piekritīšu, jo 

arī man mamma ir mācījusi – nedari otram to, ko 
negribi, lai dara tev. Šīs atziņas iet mijiedarbībā 

ar lietām, kas saistītas ar pašvaldības vadīšanu, ar 
lietām par kurām ikdienā atbildību nes 

intervijas varone. 

Izvērtēšanas laiks pirms jauna gada sākuma ir 
piemērots nopietnai, taču siltai un ārkārtīgi 

vienkāršai sarunai ar priekšsēdētāju, kura, starp 
citu, ir tieši tāda pati, jo vadošais amats viņai nav 

ļāvis aizmirst savu cilvēcību. 

JĀDOMĀ SOLI UZ PRIEKŠU
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strādāt savā profesijā. Tas viss ir ļoti 
cieši saistīts ar kopējo valsts politisko un 
ekonomisko situāciju. 

Kādi kritēriji palīdz cilvēkam izlemt 
par   labu    dzīvei    laukos    vai    tieši 
pretēji – dzīvei pilsētā?  
Es  ļoti   akceptēju  to,  ka  ne   visi  dzīvē 
var būt uzņēmēji un darbi devēji. No-
teikti daļa būs darba ņēmēji. Pašvaldības 
spēkos, piemēram, zemi varam piedāvāt 
kā ražošanas līdzekli. Ja cilvēkam ir 
vēlme   iegūt   to   brīvo   zemīti,  tad  mēs 
meklējam   iespējas   un   zemi  piešķiram, 
tikai    nāc    un   strādā.   Ir   daļa   jauno  
cilvēku, kas ieguvuši izglītību un atgrie-
zušies savā novadā, uzsākuši biznesu. 
Lielā mērā tā atgriešanās ir svarīga arī no 
ģimenes.    Arī   mans   dēls  ir  atgriezies 
atpakaļ un cerams, ka veiksmīgi varēs 
uzsākt savu biznesu. Pašam cilvēkam ir 
jāsaprot un jāpieņem galīgais lēmums 
par   to,   vai   viņš  ir  gatavs visu apzinā-
to dzīvi nodzīvot laukos vai viņu tomēr 
saista pilsētas    dzīves    ritms.   Tie   gal-
venie kritēriji ir ģimene un pats cilvēks. 

Kādas ir jūsu nozīmīgākās mācību 
stundas līdz šim – gan darbā, gan per-
sonīgajā dzīvē? 
Tā dzīvē sanācis, ka pēdējos sešus gadus 
esmu ļoti mācījusies pieņemt situāci-
jas, kas ar mani ir notikušas. Mācījusies 
izdarīt secinājumus, izvērtēt visu, saprast 
kāpēc ar mani notiek tieši tas, kas notiek. 
Ar sevi ir ļoti jāstrādā, lai kaut kurā brīdī 
saprastu, ka arī tev pašam ir jāmainās, lai 
varētu meklēt ceļu, pa kuru iet  tālāk uz 
priekšu.   Privātā   un    darba    dzīve   ir 
divas lielas un nozīmīgas paralēles, starp 
kurām ir jāmāk atrast balansu un savu 
būtību sakārtot tā, lai sevi nebūtu kaut 
kādā veidā jālauž.

Kur jūs rodat spēku, lai sevi nebūtu 
jālauž? 
Es apzinos to, ka ja man ir uzticēts 
priekšsēdētājas amats, tad man ir jābūt 
pietiekami stiprai un uzņēmīgai to ar 
godu arī nest. Es nevaru atļauties atteik-
ties darīt kaut ko, jo man tas nepatīk. Nē, 
ir jādara, jāstrādā, jo nākošajā dienā atkal 
ir jāiet uz darbu. Kad esmu mājās, vienu 
mirkli man vajag būt vienatnē pašai ar 
sevi. Varu aizdegt svecīti, paņemt grāma-
tu un tējas krūzi, tad jūtu kā tās emocijas 
norimstas. Tad esmu iekšā  mājas dzīvē, 
jo tur arī gaida darbi! (smejas). 

Paralēli    priekšsēdētājas    darbam,    
jūs cītīgi apmeklējat arī lekcijas augst-
skolā, jo esat studente. 
Studente, jā, tas gan (smejas). Šoruden 
arvien biežāk iezogas izjūtas par to, ko es 
darīšu vakaros, kad studijas būs beigušās. 
Tas laiks, ko vakaros veltu mācību pro-
cesam, būtībā ir laiks man pašai, laiks 
sevis izglītošanai, attīstīšanai. Ja studiju 
sākumā šaubījos vai man tas noderēs, tad 
tagad ar 80% pārliecību varu teikt, ka 
daudz ko no mācību procesa varu izman-
tot savā darba ikdienā. 

Kas būs jūsu pārdomu sarakstā šī 
gada klusajā laikā? 
Šis gads jau iesākās ar pavisam citām 
tēmām, kas mums iepriekš varbūt šķi-
ta tālas, ka tās jau mūs neskars… tika 

“Man ļoti patīk brīži, kad 
ar sociālā dienesta 

darbiniecēm braucam 
pie iedzīvotājiem 

cienījamā vecumā. 
Citreiz ieeju pie cilvēka 
istabā un viņš ar tādu 

patiesu pārsteigumu saka: 
“O, pati priekšsēdētāja 
atbraukusi!” (smaida). 

Tad mēs parasti 
pārrunājam viņa dzīves 

gājumu, sarunas laikā es 
dažkārt dzirdu kādu vēlmi 

no cilvēka, kādu 
uzlabojumu, kas 

nepieciešams novadā. 
Jo visi šie iedzīvotāji, 

kuriem jau ir 70, 80, 90 un 
vairāk gadi, ir ļoti viedi, ar 
pamatīgu dzīves pieredzi, 
un viņi vēl aizvien zina to 

patieso prieku dzīvot, 
kuru par nekādu naudu 

nenopirksi”.

cilāts bēgļu jautājums, kas radīja zināmu sa-
traukumu sabiedrībā. Izejot no šī, visu gadu 
cauri vijies un blakus bijis jautājums par 
vērtībām, iedzīvotājiem, valsti, drošību. Arī 
tas, kas notika tālāk, visi šie “Brexit” notikumi, 
radās satraukums par to, kas būs ar mūsu cil-
vēkiem, kuri dzīvo un strādā Lielbritānijā. Un 
Amerikas prezidenta vēlēšanas…tas viss liek 
pārdomāt arī lietas, kas notiek mūsu valstī. Mēs 
laikam tiešām varam būt laimīgi un novērtēt, 
ka dzīvojam kā Dieva azotē. Ka esam pasargāti 
no pasaules dabas stihijām, kara šausmām un 
esam drošībā. Un aiziet gads, kad esam zaudē-
juši savus kolēģus…bet ir jādzīvo šeit un tagad. 
Nākotne   jau   būs   tapāt,  bet   jādzīvo   sev  un 
sav-iem tuvajiem tieši tagad un šobrīd. Kopā ar 
cilvēkiem, kas ir arī ārpus darba kabineta. 

Kas ir būtiskākais, ko vēlēsiet pārdomāt 
mūsu novada ļaudīm Adventa laikā? 
Novada iedzīvotajiem ieteiktu vairāk būt kopā 
ar savām ģimenēm un veltīt tumšo rudens laiku 
sarunām.   Tuvojamais   Latvijas  simtgadei  un 
atkal    mēs    vairāk    aizdomāsimies  par  savu 
izcelsmi, par savām senču saknēm. Es, 
piemēram, savas dzimtas saknes nezinu tālāk 
par saviem vecvecākiem. Tāpēc, kamēr vēl 
ir iespēja, kam paprasīt un noskaidrot savas 
ģimenes vēsturi, tas ir jādara. Jo tieši dzimtas 
stiprināšana palīdz ģimeni noturēt kopā. 

Jūs cepat gardas kūkas - tas ir veids, kā 
relaksēties? 
Arī, bet es to daru, jo vienkārši gribas sagādāt 
prieku kādam. Ja citiem ir prieks, tad es arī 
esmu    priecīga.   Relaksācija   man   tagad   ir 
literatūra – psiholoģiskā, izzinošā. Žēl tikai, ka 
jau ilgi neesmu veltījusi laiku vienam mīļam 
vaļaspriekam – rokdarbiem. 

Psiholoģijas zināšanas lieti noder arī darba 
dzīvē?
Nesen man bija ilga saruna ar topošo maģistri 

“Ar sevi ir ļoti jāstrādā, 
lai kaut kurā brīdī saprastu, 

ka arī tev pašam ir 
jāmainās, lai varētu 

meklēt ceļu pa 
kuru iet  tālāk uz priekšu. 

Privātā un darba dzīve 
ir divas lielas un 

nozīmīgas 
paralēles, starp kurām

 ir jāmāk 
atrast balansu

 un savu būtību sakārtot tā,
 lai sevi nebūtu kaut 
kādā veidā jālauž”.

psiholoģijā un pēc tās viņa atzina, ka es esot uzkrājusi noderī-
gas zināšanas gan darba jomā, gan privātajā dzīvē. Ja man šīs 
zināšanas ir, tad es neturu sveci zem pūra, bet dalos ar tām. 

Un zinu, ka arī padomu jums var lūgt – tas būs. 
Man šķiet, ka bieži ap mani ir jaunāka gada gājuma cilvēki un 
viņiem ar mani ir interesanti sarunāties, tas ir labi. Ja es varu iedot 
padomu, arī jūtos labi. Protams, tas nav tā uzbāzīgi – dari tā un 
ne savādāk. Es zinu tā, tu zini tā, bet tas, kā tu tālāk darīsi ir tava 
izvēle. Kad kādam sniedzu padomu man bieži saka, nu tu jau kā 
mamma! Bet es taču esmu arī mamma! (smejas). 

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva



“Kurmenīte“  2016. gada novembrisPROJEKTI, IZGLĪTĪBA10

Projekta ietvaros iegādātais sporta inventārs Rugāju novada Eglaines pamatskolā

       2016.gada 30.septembrī noslēdzās Rugāju novada domes projekta „Sporta inventāra 
un aprīkojuma    iegāde   Rugāju    novada    pašvaldības  izglītības  iestādēs” īstenošana,  
kas ir   viens   no    29    pašvaldību    projektiem,   kuru    atbalstīja    Izglītības   un   zinātnes 
ministrija izsludinātajā   projektu   konkursā  „Sporta  inventāra  iegādei mācību priekšme-
ta “Sports“standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.
     Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi 
regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās 
spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, nodrošinot daudzveidīgu fizisko  
aktivitāšu piedāvājumu  un  atbilstošu  sporta inventāru un aprīkojumu Rugāju novada 
pašvaldības izglītības iestādēs.  
     Projekta  ietvaros tika iegādāts sporta aprīkojums un inventārs, kurš tika nodots 
izglītības iestādēm. Rugāju sporta centrs saņēma starta blokus (4 gab.),  sacensību bar-
jeras  (10 gab.), augstlēkšanas paklājus komplektā ar lietus pārvalku.  Inventārs atbilst 
IAAF  standartam.
      Rugāju novada Eglaines pamatskolai tika nodots -  augstlēkšanas paklāji (2 gab.), 
augstlēkšanas statīvi, augstlēkšanas latiņa, līdzsvara aprīkojuma „BOSU 3D” sistēma,  
TOGU Senso līdzsvara „ezītis” (4 gab.), līdzsvara staigulis (2 gab.), līdzsvara celiņš.
     Kopējās  projekta izmaksas EUR  7702,14, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas 
piešķirtais finansējums EUR 3496,77, Rugāju novada domes finansējums EUR 4484,52.

Rugāju novada domes izpilddirektore
Daina Tutiņa

Foto: no  Rugāju novada Eglaines pamatskolas arhīva

Īstenots projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde  Rugāju novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”

Rugāju novadā tiek uzsākta projekta 
„PROTI un DARI!” īstenošana
         Rugāju novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru (JSPA) īstenos Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projektu    “PROTI    un    DARI!”,    programmas     “Izaugsme   un 
nodarbinātība”   8.3.3.    specifiskā   atbalsta   mērķa   “Attīstīt  NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA    īstenotajos    pasākumos    Jauniešu    garantijas   ietvaros  un 
nevalstisko     organizāciju   vai   jauniešu   centru darbībā”  ietvaros.
          Rugāju    novada   pašvaldība,  šī  gada jūlijā, noslēdza līgumu ar 
Jaunatnes      starptautisko   programmu    aģentūru    par   sadarbību 
projekta „PROTI    un    DARI!”    (Nr. 8.3.3.0/15/I/001)  īstenošanā.
       Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
    Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un 
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu 
pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasāku-
mos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
         Projekta kopējais finansējums ir 15642 EUR. Projekta īstenošanas 
laiks ir līdz 2018.gada decembrim.
         Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, tiek aicināti pieteikties dalībai 
projektā, zvanot Rūtai Sproģei pa tālruni 25623818, vai rakstot 
uz e-pasta adresi ruta.sproge@rugaji.lv.
       Vairāk par projektu „PROTI un DARI!” http://jaunatne.gov.lv/lv/
jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Rugāju novada domes Sociālā pedagoģe
Rūta Sproģe

Piedalās Erasmus+ tālākizglītības kursos
           Oktobra nogalē piedalījos divu nedēļu kursos Florencē Itāli-
jā „Konfliktu vadība. Emocionālā inteliģence”. Kursos analizējām 
daudzas dažādas situācijas par konfliktu veidiem, to rašanos, par 
iespējamiem to risinājumiem. 
        Kursu laikā ļoti uzskatāmi paši izbaudījām to, cik svarīga 
ir skolotāja personība. Pirmajā nedēļā nodarbības vadīja izcila 
skolotāja Susan Gagliano, viņa dzimusi Amerikā, tad apprecējusies 
un pārcēlusies uz dzīvi Itālijā. Šīs nedēļas laikā visi tikām aktīvi ie-
saistīti situāciju analīzē un problēmu risināšanā, beigās šķita, ka visi 
nervu gali ir atplēsti un galvā riņķo miljoniem neskaidru jautājumu 
un situāciju. Šajās nodarbībās nevienam nenāca prātā pat ideja, ka 
būtu jāizvelk telefons un jāpaskatās aktualitātes.
Svarīgākās atziņas:
 - IQ≠EQ. Intelektuālā attīstība nav tas pats, emocionālā inteliģence. 
Arī tā ir jāattīsta;
 - Svarīgi ir ne tikai tas, KO pasaka, bet vēl svarīgāk KĀ pasaka;
 - Vairāk runāt, runāties, klausīties un pamanīt bērnu, skolēnu, kolēģu 
vajadzības;
 - Pozitīva emocionālā vide rada augstākus akadēmiskos sasniegu-
mus;
 - Viena no 21.gs. prasmēm – prasme sadarboties;
 - Risināt problēmas, nevis izvairīties no tām;
 - Ļoti bieži mēs kā vecāki jūtamies vainīgi savu bērnu priekšā, tāpēc 
meklējam kādu citu personu, ko vainot.
          Sadarbojoties sapratām, ka visās valstīs un visās skolās ir 
ļoti daudz līdzīgu problēmu. Erasmus+ kursi ļāva apzināties, ka mēs 
neesam vieni – savā klasē, skolā vai valstī, ka sadarbojoties var gūt 
ļoti daudz ideju un arī apliecinājumu tam, ka ejam pareizā virzienā.

Teksts: Rugāju novada vidusskola 
direktore Iveta Arelkeviča
Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada vidusskolas projektu “Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs - 
skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” finansē Eiropas Savienības  programma 
Erasmus+
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Piedalās seminārā „Alternatīvās un atbalstošās 
komunikācijas paņēmieni!”

     Vairākās Latvijas pilsētās, tai skaitā Madonā, šajā rudenī  norisinājās 
seminārs par alternatīvās komunikācijas paņēmieniem ar bērniem, kuriem 
ir funkcionālie traucējumi (tai skaitā - autisms), par bērnu un viņu uztveres 
attīstības īpatnībām un citiem saistītiem jautājumiem. Madonā seminārs 
vecākus, pedagogus, sociālos darbiniekus, psihologus, mediķus un citus in-
teresentus bērnudārzā „Saulīte” pulcēja 28., 29. oktobrī. Semināru organizē-
ja Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar ‘’Velku biedrī-
bu”.
     Semināru vadīja speciālās izglītības pedagoģe Ingere Lilja (Zviedrija), 
kurai ir ilggadēja darba pieredze ,strādājot dažādās izglītības iestādēs un 
ģimeņu, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju 
un atbalsta institūcijās. Guvām daudzas idejas, ko izmantot ikdienā ,strādājot 
ar mūsu bērniem. Interesanti bija uzzināt arī Zviedrijas pieredzi, kas šobrīd, 
diemžēl nav salīdzināma ar situāciju un iespējām Latvijā. Seminārā uzsvars 
tika likts uz to, ka, bērnam jāmāca būt patstāvīgākam. Uzzinājām ļoti daudz 
inovatīvu metožu. Metodiskos materiālus bija gatavojusi pati lektore un lab-
prāt ar tiem dalījās. Ļoti patika, ka lektore savu stāstījumu papildināja ar 
video, kur  varēja redzēt piedāvātās metodes reālā darbībā, kā arī seminārā 
tika uzsvērts, ka lielākā problēma darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām 
ir savstarpējā komunikācija, nevar nodalīt vecāku, pedagogu un speciālistu 
darbu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, ļoti svarīga ir savstarpējā sadarbība. 
Katrs Rugāju novada Eglaines pamatskolas speciālās grupiņas „Kāpēcīši” 
skolēns   ir  personība  ar  savām  īpašajām  vajadzībām,  spējām un raksturu. 
Šīs 2 dienas bija apliecinājums tam, ka tas, ko mēs darām, ir labi un pareizi.

Teksts: Dace Pasikova, 
Foto: no personīgā arhīva

  Izglītojošs seminārs pusaudžu vecākiem  
“Lai būtu skaidrs!”
      21.novembrī Vecāku dienu ietvaros Rugāju novada vidusskolā notika 
Slimību   profilakses  un  kontroles  centra   finansēts  izglītojošs  pasā-
kums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem.
        Šī semināra mērķis bija sniegt vecākiem zināšanas un veicināt izprat-
ni par atkarību (alkohols, tabaka, narkotikas, informācijas tehnoloģiju 
atkarība) izplatību un risku pusaudžiem, lai savlaicīgi atpazītu, novērstu 
atkarību vielu  lietošanu  un  lietošanas  uzsākšanu pusaudžu vidū, kā arī 
veidot vecākiem prasmes un sniegt praktiskus padomus, kā par šiem jautā-
jumiem runāt ar savu pusaudzi. Pasākumu vadīja psiholoģe ar pieredzi at-
karību jautājumos  Sanita Jakuševa, kā arī pasākuma organizatore Terēze 
Bērzupe. Semināra gaitā lektores sniedza daudz noderīgas informācijas 
par atkarību veidiem, par to, kā vecākiem atpazīt situācijas, kad pusaudzis 
ir lietojis apreibinošas vielas vai kļuvis atkarīgs no tehnoloģijām. 
      Semināra norise bija labi organizēta, tā saturs atbilstošs aktualitātēm, 
kas skar pusaudžu vecākus. Žēl, ka vecāki nebija atsaucīgi un neizmantoja 
šo iespēju ieklausīties profesionālu psihologu ieteikumos par tik aktuālu 
tēmu.

Teksts: Ilze Dobrovoļska
Rugāju novada vidusskola

Skolēni apmeklē Tērvetes dabas parku

    25. oktobra agrā rītā, kad Rugājos lielām pārslām krita pirmais sniegs, pulciņš 
drosmīgu Rugāju novada vidusskolas skolēnu devās ceļā uz Tērvetes dabas parku. 
Bērni Tērvetes dabas parka apmeklējumu bija nopelnījuši, iepriekšējā mācību gadā 
centīgi vācot un nododot nolietoto sadzīves tehniku SIA „Zaļā josta” izsludinātajā 
konkursā.
        Mums par lielu prieku Tērvetes dabas parkā joprojām valdīja zelta  rudens. 
Skolēniem pienācās brauciens ar Pasaku bānīti uz Zaļo klasi un atpakaļ. Lai arī 
brauciens tajā visiem ļoti patika, to izmantojām tikai vienā virzienā, jo atpakaļceļā 
gribējām  izbaudīt  maksimāli  daudz  atrakciju  un  redzēt  koka  skulptūras, kas 
izvietotas Tērvetes dabas parkā. Šeit mūs gaidīja gan Sīkstulis, gan raganas mājiņa. 
Izstaigājām Sprīdīša takas un pabijām Pasaku mežā, nonācām Rūķīšu mežā un pār-
baudījām savus spēkus Atrakciju laukumā.
       Vislabākos vārdus gribas teikt par aizraujošo vides nodarbību Zaļajā klasē. Vides 
gides ar lieliskiem uzskates līdzekļiem, aizraujošā valodā iepazīstināja skolēnus gan 
ar augiem, gan dzīvniekiem, kas mīt ne tikai Tērvetes dabas parkā, bet arī citos Lat-
vijas mežos. Skolēni bija vērīgi un sūnās atrada mazītiņus vienu gadu vecus priežu 
stādiņus. Šajā parkā izdevās ieraudzīt arī Baltijā lielākās priedes, ko viens cilvēks 
nemaz nevar aptvert. Dzīvnieku pasauli izzināt palīdzēja gan vērīga ieskatīšanās 
dabā un prasme ieraudzīt dzīvnieku atstātās pēdas, gan izbāzeņi un skaistas  koka 
skulptūras, kurās atainoti gan Latvijas kukaiņi, gan putni un zīdītāji.
        Vēlu vakarā noguruši, bet pozitīvām emocijām pārpilni atgriezāmies mājās, kur 
joprojām neprātīgi sniga. Sirsnīgs paldies Gerdas mammai Diānai un Beātes mam-
mai Gunitai, kas devās kopā ar mums tālajā ceļā un visiem vecākiem, kas atbalstīja 
savus bērnus, ļaujot mums doties šajā ekskursijā!

Teksts, foto: Ilze Dobrovoļska
Rugāju novada vidusskola

Piedalās konkursā ‘’Manai Latvijai’’
       15.novembrī  Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5.-9.klašu skolēni 
pulcējās uz konkursu „Mana Latvija”. Ienākot mazajā zālītē, skolēniem 
no groziņa bija jāpaņem lapiņa, uz kuras bija uzrakstīts vai nu Latvijā 
sastopams augs, dzīvnieks, pilsēta, upe, ezers vai latvju zīme. Atbilstoši 
iegūtajai lapiņai, skolēni sadalījās sešās komandās, lai katrā komandā 
būtu dažādu klašu skolēni.  Pirmais konkursa uzdevums bija mājas darbs, 
kur skolēniem bija jāsacenšas tautas dziesmu runāšanā.
      Konkursā bez mājas darba skolēni arī pildīja uzdevumus par Latviju, 
Rugāju novadu, minēja Latvijas personības. Pēc attēliem vajadzēja noteikt 
Latvijā sastopamos dzīvniekus, arī sportistus. 9.klases skolēns Aleksejs 
Maliņš  bija sagatavojis dziesmu popūriju ar desmit populārām dziesmām, 
kurām vajadzēja nosaukt dziesmu tekstu un mūzikas autorus, izpildītājus.
Apkopojot rezultātus, 1.vietu ieguva komanda  ” Latvijas dzīvnieki”, 
kurā piedalījās Sabīne Jansone, Nauris Kikusts, Jānis Akmentiņš, Emīls 
Plušs, Viktorija Pasikova. 2.vietu ieguva komanda „Latvijas pilsētas”, 
kurā piedalījās Beatrise Maslovska, Iveta Škapare, Jānis Burka, Viktorija 
Burka, Dana Petuka, Amanda Silauniece. 3. vietā ar nelielu punktu starpī-
bu palika komanda „Latvijas upes”, dalībnieki- Laura Putilova, Aleksejs 
Maliņš, Renārs Škapars, Gunita Kozāne.
      Paldies 9.klases skolēniem par telpu noformējumu konkursam, jo 
katras komandas dalībnieku  galdiņš bija skaisti noformēts ar Latvijas 
svētkiem atbilstošu simboliku, tāpat arī bija sagatavoti gaumīgi komandu 
nosaukumi ar Rugāju novada ģerboņa elementiem.

Teksts: Anita Leone
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Tradicionālie gadskārtu svētki pirmsskolā
       Miķeļdiena latviešu gadskārtā ir laiks, kad beigušies lielie rudens darbi 
un var priecāties par novākto ražu. Pie mums šie svētki atnāca ar krāšņi iz-
rotātām cepurēm. Ja Miķelīts savu cepuri rotāja ar graudu vārpām, tad mazo 
pirmsskolēnu vecāki saviem mīluļiem bija pagatavojuši viskrāšņākās cepures 
no rudens dabas veltēm. Šajā dienā bērni gāja rotaļās, lepojās ar cepurēm un 
ieklausījās ticējumos. Viens no latviešu tautas ticējumiem vēsta, ka Miķeļdienā 
jāņem žagars, jāizper mājā visi stūri un jāsaka: “Projām, peles, projām!” 

       Tā radās doma, ka Mārtiņos mēs paši varētu pārtapt par pelītēm, kuras 
izdzenātas no siltajām migām, sapulcējas bērnudārza pagrabā. Lielo Peļu jeb 
pasākuma vadītāju lomās iejutās 5-6 gadīgo bērnu skolotājas. Viņas arī pamācī-
ja, kā katrs dārzenis ēdams. Pašas mazākās “Bitīšu” pelītes rotaļā parādīja, kā 
maļami   graudi,  lai   izceptu  gardu  plāceni. “Mārīšu” pelītes ar dziesmiņu ro-
sināja  ēst  garšīgos  un  vitamīniem  bagātos  ābolus.  Piecgadīgo  grupas  bērni 
visus iepriecināja ar dziesmiņu par gurķīti “zaļajās biksēs.” Savukārt sešgadīgie 
bērni bija inscenējuši H. Dorbes dzejolīti “Pelītes mācības”, kurā pastāstīja, cik 
daudz jāzina peļukēnam. Pelītes bija pārveidojušas dažus ticējumus un Mārtiņos 
rībināja tā, lai kaķis pagrabā nerādās visu ziemu. Nobeigumā visa peļu saime 
mielojās ar kliņģeriem. 

Teksts: Rita Pipure
Foto: no personīgā arhīva

    Tautasdziesmas 
ir liela latviešu tau-
tas garīgā bagātība, 
ko esam saņēmuši 
mantojumā no 
mūsu senčiem. Cik 
zināms, tad ap-
mēram 1,2 miljonus 
tautasdziesmu   nav  
savākusi  neviena  
no  Eiropas  tautām.  
Mūsu tautas dainās 
pavisam skaidri 
ir nosauktas visas 
labās     un     sliktās 
lietas! Ne velti 
valodnieki un pat 
garīdznieki    tautas-
dziesmas mēdz 
saukt par tautas Bī-
beli. Lai skolēnu 
vidū popularizē-
tu tautasdziesmas,     
Balvu pamatskolas 
kolektīvs organizēja 
maratonu ”Kurš var 

noskaitīt visvairāk tautasdziesmu?” Šim aicinājumam atsaucās Rugāju novada 
vidusskolas 3. klases skolniece Patrīcija Apšeniece   un  visu  rudeni  čakli  
mācījās. 15. novembrī Patrīcija kopā ar vecākiem devās uz Balviem un godam 
pārstāvēja skolu un Rugāju novadu, jo viņas zināšanu pūrā bija vairāk kā simts 
tautasdziesmas. Un tā nav vienīgā Patrīcijas dāvana  Latvijai  dzimšanas  dienā.  
Ar  savu  darbu  viņa  piedalījās skolā organizētajā vizuālās mākslas izstādē 
„Mana ģimene Latvijā”. 
       Patrīcijai piemīt tautasdziesmās minētās labās īpašības– viņa ir čakla, sirsnī-
ga, centīga, labsirdīga, draudzīga, saticīga un darbīga. Apmeklē ticības pulciņu, 
dejo tautas deju kolektīvā, dzied 1.-4. klašu korī, mācās Balvu mūzikas skolā. 
Visus skolas uzdevumus vienmēr izpilda rūpīgi un laikā, labprāt piedalās ra-
došos konkursos.
      Nu mēs visi zinām atbildi uz virsrakstā uzdoto jautājumu. Visvairāk tautas-
dziesmu var noskaitīt Patrīcija Apšeniece. Paldies Apšenieku ģimenei!

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
                                  3.klases audzinātāja Astrīda Circene

Foto: no personīgā arhīva

Piedalās Latgales EKOskolu pasākumā „Zinu, 
gribu, rīkojos!”

Amanda Kočāne- kopā ar skolotāju Lolitu Krēbsi devās uz Rēzeknes Valsts 
poļu ģimnāziju, lai kopā ar citām Latgales EKO skolām piedalītos izglītojošā 
vides pasākumā „ Zinu, gribu, rīkojos!”.
        Šis pasākums tika organizēts Latvijas Ekoskolu Globālās rīcības dienas iet-
varos. Skolēniem tika dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspēlējot 
izzinošas un interesantas vides spēles - ,,Sašķiro atkritumus!’’, ,,Cik ilgi dabā 
sadalās šīs vielas?’’, ,,Zilzīlītes gads’’, ,,Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”, 
,,Lielā šķirošanas mīkla’’.
         AS Latvijas Zaļais Elektrons bija sagatavojis interesantas prezentācijas par 
elektronikas atkritumiem, baterijām un iepakojumu. Kad spēles bija izspēlētas, 
visi vienojās zibakcijā ,,Es mīlu Latviju!’’. Sekoja kopīga sadancošanās, pasā-
kuma izvērtēšana, tējas dzeršana un mielošanās ar rudenīgiem našķiem.
       Ar šo pasākumu kopīgi ieskandinājām Latvijas svētku mēnesi, kā arī iegu-
vām jaunas, noderīgas zināšanas, labi pavadot laiku.

Teksts: 10. klases skolniece Amanda Kočāne 
Foto: no personīgā arhīva

Patriotiskā nedēļa Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā
      Patriotiskajai nedēļai  Eglainē jau izveidojušās noteiktas tradīcijas. Tā sākas 
ar Lāčplēša dienai veltīto 4.-9. klašu  ierindas skati. Šogad  bija patīkami vērot, 
ka krietni uzlabojusies soļošanas prasme, komandu izpilde, arī dalībnieku vi-
zuālais noformējums priecēja. Žūrija  (E.Stalidzāns, A.Laganovskis, I.Soc-
ka-Puisāne) visaugstāk novērtēja 9.klases sniegumu. Otrā vieta-5.klasei, trešā-6.
klasei. Labākā komandiera godu izpelnījās  Daira Ikstena (4.klase). Pēc ierindas 
skates skolotāja Aija Ikstena aicināja uz spēka dziesmu dziedāšanu. Nobeigumā 
gar skolas ceļu tika izvietotas sveces varoņu piemiņai.
      Patriotiskā nedēļa ir laiks, kad jāparāda zināšanas par savu valsti un dzimto 
pusi. 1.-4.klašu skolēni  konkursā  startēja  jauktajās komandās, pelnot konfektes 
par pareizām atbildēm. Skolotāji atzīmēja, ka skolēniem jāpilnveido sadarbības 
prasmes.  5.-9.klašu skolēniem vajadzēja atbildēt uz sarežģītākiem jautājumiem, 
kurus bija sagatavojusi  vēstures skolotāja  A. Leone.
       17.novembrī pulcējāmies Saieta namā , lai dziesmās un dzejā slavinātu Lat-
viju. Vispirms gan notika svinīga 10 jauno vanadzēnu uzņemšana. Tika paziņoti 
arī ierindas skates un konkursa rezultāti. Interesants bija 5.klases priekšnesums, 
kurā audzēkņi muzicēja kopā ar audzinātāju Aiju. Nobeigumā direktora viet-
niece Ilze Burka aicināja visus celt saulītē labo un skolas  pagalmā kopīgi veidot 
un izgaismot  latvisku saulīti, vēlot Latvijai saules mūžu.

Teksts: Rasma Zuša

Kurš var noskaitīt visvairāk tautasdziesmu?

    3.novembrī, sniegotā rudens dienā, Rugāju novada vidusskolas skolēni, 
kas aktīvi darbojas EKOskolā,- Armands Smirnovs, Elgars Adelčs, Laura Elī-
na Miķelsone, Valters Šmagris, Līva Garbacka, Endija Garā, Meldra Pērkone, 



IZGLĪTĪBA, KULTŪRA13“Kurmenīte“  2016. gada novembris

          Mūsu latviešu gadskārtu ieražu iepazīšana un skaista tradīcija kopš sendienām   
ir   saglabājusies   mūsu  tautas  gadskārtu  svinēšana   Mārtiņdienā. Mārtiņi noslēdz 
garu darba posmu, kurš sākas ap Jēkabiem ar rudzu pļauju un turpinās pēc Miķeļiem, 
padarot atlikušos rudens darbus, kamēr zeme nav aizgājusi pie miera. Mārtiņi iezīmē 
rudens beigas un atver vārtus ziemai. Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrā 
Skujetniekos, mazliet sniegotā 11. novembra pēcpusdienā, svētku noskaņās noti-
ka Mārtiņdienas pēcpusdiena, ko organizēja Jauniešu centrs kopā ar bibliotēku. Kā 
jau svētkos pierasts tika servēts galds un gaidīti ciemiņi. Jauniešu centrs šoreiz bija 
sarūpējis Mārtiņdienas pusdienu galdam arī grilētu gaili vīnogu un citrona “ietērpā”.  
Pašas  dalībnieces  ieradās  ar  pašu  sagādātajiem  rudens  gardumiem - salātu, 
ievārījumu, marinējumu ,dārzeņu asortu, veselīgu sīrupu un ābolu sulas krāsainajām 
burciņām, kas sarindojās uz svētku galda. Sākumā ražas izstādes un pēcpusdienas 
organizatores pasniedza pateicības un dāvāja pildspalvas visām ražas izstādes dalīb-
niecēm. Paldies un saldumus, pildspalvu komplektiņu saņēma arī bērni, kuri kopā ar 
mammām bija aktīvi darbojušies un veidojuši interesantas kompozīcijas. Gan lieli, 
gan mazi no Jauniešu centra saņēma sagatavotās sarkanbaltsarkanās svētku lentītes.
        Pēcpusdiena pie tējas tases ar Vijas uzcepto saldo pīrāgu, visu līdzpaņemto  
salātu burciņu satura baudīšanu izvērtās jauka un dzīves gudrību pārpilna. Arī par 
laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. Veneranda bija līdzi paņēmu-
si biezās laika vērojumu pierakstu klades vairāku gadu garumā, kas Skujetniekos 
pierakstīti  katru  dienu  vienā  un  tai  pašā  laikā.  Neizpalika  saimnieču  stāsti  par 
kurioziem, kas gadījušies pie salātu gatavošanas, dažādu salātu recepšu pierakstīša-
na. Mārtiņdienas organizatores saka visām dalībniecēm paldies par atsaucību un 
kopīgi pavadīto svētku dienu. Lai visiem ir prieks par to, ko darām kopā!

Teksts: Maruta Paidere
Foto: no personīgā arhīva

Mārtiņdiena un svētku noskaņa Skujetniekos

Piedalās Viļakas pensionāru biedrības 10 gadu 
jubilējā

        Svētku  nekad  nav  par  daudz,  tāpēc  arī  mēs  -  Rugāju   novada   pensionāru 
biedrības valde, piedalījāmies Viļakas pensionāru biedrības 10 gadu jubilejā. Jubi-
lejas pasākums izskanēja kā koncerts ar ciemiņu apsveikumiem.  Apsveicēju vidū 
bija ne tikai Viļakas novada seniori, bet arī ciemiņi no Baltkrievijas, Saeimas dažādu 
frakciju deputāti, seniori no Madonas, Preiļiem, Alūksnes, Balviem un citi pasākuma 
dalībnieki. Tiekoties ar citiem senioriem, ieguvām jaunus draugus un pārrunājām 
aktuālas un interesantas lietas. Sirsnīgs paldies Rugāju novada domei par transportu, 
lai varētu nokļūt šajā pasākumā. 

Teksts: Ludmila Logina
Foto: no personīgā arhīva

Saņem atzinības rakstu par ilggadēju 
skolotājas darbu 

      Šī gada 17. novembrī, svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 98. gadadienai, Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine pasniedza atzinības rakstu Margaritai Lukstiņai par ilg-
gadēju un profesionālu sākumskolas skolotājas darbu. 
        M. Lukstiņa, 42 gadu laikā, strādājot par sākumskolas skolotāju, 
saviem audzēkņiem prata ieaudzināt mīlestību pret mācībām un darbu, un 
skolēni viņu   respektē   un   mīl   arī   tagad.   “Esmu   tiešām   priecīga   
un   pagodināta, saņemot šādu apbalvojumu, tikai vai nebūsiet mani jau 
salielījuši?“, smaidot noteica M. Lukstiņa. 

Teksts, foto: Agrita Luža

Lazdukalna saieta nams aizvada piecu gadu 
pastāvēšanas jubileju

       19. novembrī Lazdukalna saieta namā pulcējās ciemiņi, pašdarbības 
kolektīvi, lai kopīgi atzīmētu gan Latvijas valsts, gan Lazdukalna saieta 
nama dzimšanas dienu. 
      Lazdukalna  saieta nams  tika atklāts 2011. gada 19. novembrī un 
šogad  svinēja savu piecu gadu pastāvēšanas jubileju. Piecu gadu laikā, 
Lazdukalna saieta namā, notikuši ļoti daudz nozīmīgi, interesanti un plaši 
apmeklēti pasākumi. 
           Lazdukalna   saieta  namā   aktīvi   darbojas  vairāki  pašdarbnieku ko-
lektīvi - dramatiskais kolektīvs „Zibšņi”, etnogrāfiskais ansamblis 
„Benislava”, senioru deju kopa „Tonuss”, garīgās mūzikas vokālais 
ansamblis „Sonāte”. Saieta nams var lepoties ar daudzajām teātra izrādēm, 
vieskoncertiem,   izstādēm,  kuras   priecē   novada   iedzīvotājus   un   gan 
tuvākus, gan tālākus ciemiņus. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: Jānis Rakstiņš

Pasākuma izskaņā, dalībnieki tika aicināti aizdegt katrs savu svecīti, 
no lāpām veidot gaismas ceļu un kopīgi izdziedāt dziesmu “Tu esi Lat-
vija“. Pasākuma noslēgumā apmeklētājus priecēja arī neliels svētku 
salūts. 
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Aizvada patriotisko nedēļu un atklāj atjaunoto piemiņas plāksni Latvijas Atbrīvošanas cīņās 
kritušajiem rugājiešiem
       Novembra mēnesis Latvijā izskan valsts svētku skaņās. Tas ir brīdis, kad 
patriotisma un valsts piederības svētki ir katrai Latvijas pilsētai, novadam, 
pagastam un to iedzīvotājiem. Arī Rugāju novadā, ik gadu tiek pieminēti 
Latvijas brīvības cīnītāji un novērtēta tā brīvība, kura mums ir dota šodien, 
apzinoties, ka savulaik par to, dārgu cenu samaksāja mūsu senči.
       Rugāju    novada    Eglaines   pamatskolas  V anadzēnu  kopa  kopā  ar 
direktoru Eduardu Stalidzānu un Rugāju novada domes priekšsēdētāju 
Sandru   Kapteini,   tradicionāli   devās  nolikt ziedus un svecītes uz Garo-
silu kapsētu, lai pieminētu novadnieku un tur apglabāto ģenerāli Valdi 
Matīsu.   Sveces  tika  noliktas  arī  pie  pieminekļa Nacionālajiem partizā-
niem Slavītos. Taču, Rugāju novada iedzīvotāji tika aicināti nolikt sveces 
un ziedus gan pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens pie Rugāju no-
vada vidusskolas, gan pulcēties Rugāju skvērā, kur tika atklāta atjauno-
tā piemiņas plāksne Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem rugājiešiem. 
Modrās zemessardzes pavadībā, skolēni, skolotāji, pašvaldības darbinieki 
un iedzīvotāji, gluži kā latviešu strēlnieki, kopā nogāja svarīgu ceļa posmu, 
lai   būtu   kopā   šajā   nozīmīgajā   brīdī.   Pirmo   reizi   piemiņas  plāksni 
rugājiešiem – Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kas 1919. gadā un 1920. 
gadā piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās, atklāja 1937. gada 
22. augustā pie Rugāju valsts sešklasīgās pamatskolas ieejas durvīm, to 
organizēja Rugāju Aizsargu nodaļa. Plāksne veltīta Latvijas Atbrīvošanas 
cīņās kritušajiem Rugāju pagasta karavīriem. To rotā devīze: “Labāk manu 
galvu ņēma, nekā manu Tēvu zemi!”. Plāksnē iekalti 22 Rugāju pagasta 
brīvības cīņās kritušo partizānu vārdi: Jānis Akmens, Jānis Biezais, Jānis 
Dille, Antons Garais, Afanasijs Iļjins, Juris Jegorčenko, Kārlis - Leonards 
Krieviņš, Donats Ķikusts, Jānis Kagainis, Jānis Naglis, Jezups Ozoliņš, 
Jānis Podiņš, Kārlis Pulkstens, Jānis Plešs, Pāvels Skangals, Pēteris Savičs, 
Jezups Studers, Otto Upatnieks, Jezups Voicišs, Aleksandrs Voicišs, Jānis 
Zacharāns, Aleksis Zacharāns. Šajā dienā laukumā pie pagasta (Pašreizējā 
bibliotēkas, pasta u. c. iestāžu ēka) nama notika parāde, kurā piedalījās 
aizsargi,  aizsardzes  un  mazpulki.  Parādi  pieņēma aizsargu pulka koman-
diera palīgs Matcats. No parādes laukuma svinību dalībnieki gājienā devās 
uz Rugāju valsts sešklasīgo pamatskolu, kur pie ieejas durvīm piestiprinā-
ja Piemiņas plāksni ar 22 kritušo partizānu vārdiem. Plāksni iesvētīja 
luterāņu mācītājs M. Grīvāns un pareizticīgo priesteris Mazurs. Baigajā 
gadā (1940. g.) šo plāksni ienesuši skolā, pielikuši ar aizmugures pusi, iz-
mantojot kā ziņojumu dēli. Vācu okupācijas gados plāksne atradusies savā 
vietā, bet īsi pirms vācu armijas aiziešanas plāksni uznesuši skolas bēniņos 
un apbēruši ar smiltīm. Pateicoties šiem nezināmajiem patriotiem, plāksne 
ir saglabājusies. Atjaunojoties Latvijas Republikai, 1992. gada 2. septem-
brī to, uzstādot pie Rugāju novada vidusskolas, iesvētīja katoļu priesteris 
A. Budže. Veicot skolas renovāciju, piemiņas plāksni bija nepieciešams 
noņemt. Tādējādi radās doma, ka plāksni vajadzētu iekalt akmenī un izvei-
dot kā skaistu piemiņas akmeni, uzstādīt to kā pa-liekošu vēstījumu nāka-
majām paaudzēm Rugāju skvērā. Šis atbildīgais darbs tika uzticēts Rugāju 
novada akmeņkalim Guntim Zalužinskim. Šai atjaunotajai plāksnei, svētī-
bu deva prāvests Oļģerts Misjūns, aicinot atcerēties un būt pateicīgiem par 
to, ka varam būt šeit, šodien un tagad, un galvenais – brīvībā.

Teksts: Agrita Luža
Foto: Agrita Luža un no personīgā arhīva

Rugāju novada Eglaines pamatskolas Vanadzēni, Garosilu kapsētā, 
Lāčplēša dienā pieminēja ģenerāli Valdi Matīsu. Vanadzēni neslinkoja 
un cītīgi notīrīja sniegu piemiņas vietā. Sveces  tika  noliktas  arī  pie  
pieminekļa Nacionālajiem partizāniem Slavītos.

Zemessardzes pavadībā, lāpu gājiena dalībnieki, devās uz Rugāju skvēru, lai 
būtu kopā brīdī, kad tiks atklāta atjaunotā piemiņas plāksne

Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem rugājiešiem 

Patriotsikās nedēļas ietvaros, 17. novembrī, svinīgajā pasākumā Eglaines 
pamatskolā tika uzņemti  10 jaunie Vanadzēni

Atjaunotajai plāksnei svētību deva prāvests Oļģerts Misjūns

Plāksnes atjaunošana tika uzticēta Rugāju novada akmeņkalim 
Guntim Zalužinskim
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Aizvadīta Rugāju jauktā kora 55 gadu jubileja                                                                                                                                                                                  Gaismas ziedi
     „Kastanis glabā zaļos cerību asnus 
uz brūni pelēkās zemes, un savas sirds 
gaišuma visbaltākās ziedu sveces glabā 
miglai un dzelošai ziemai. Tikai tā var 
pārvarēt tumsu - stādot cerību asnus un 
starojot mīlestībā.”
      Šogad, Rugāju jauktais koris uzsāk 
savu jubilejas 55. sezonu un nemainīgi, 
šo    visu    laiku,    kori   vada  diriģents 
Pēteris Sudarovs. „Ir pagājuši 55 gadi 
kopš esmu kopā ar Rugāju kori, taču 
šķiet, ka tik daudz nemaz nevar būt. 
Laikam tāpēc, ka dziedātāji nāk bez 
lielas piespiešanās, bez lielas piepūles! 
Nāk, jo grib dziedāt. Koris pastāv tāpēc, 
ka mums ir daudz gaišuma, enerģijas un 
labestības pilnu cilvēku,” pārliecināts 
diriģents. 
       „Tiekamies kastaņu rudenī” – ar 
šo aicinājumu, šī gada Lāčplēša dienas 
vakarā, Rugāju tautas namā pulcējās 
Rugāju jauktā kora draugi, kādreizējie 
dziedātāji, atbalstītāji un ikviens, kam 
svarīga un mīļa ir kora dziesma. Dalīties 
ar labiem vārdiem, atmiņām, dalīties ar 

vasaru, ieliekot viens otram plaukstā pa kādam kastanim, jo tieši kastanis apliecina draudzības un uzticības spēku, aicināja pasākuma vadītāji Agita 
Kukurāne un Eduards Stalidzāns. Kastanis pavasarī uzzied ar baltām ziedu svecēm, tāpēc par godu nozīmīgajai jubilejai, kopīgi tika veidots gaismas 
koks – izsakot atmiņas un vēlējumus, vakara gaitā koks uzplauka ar košiem sveču gaismas ziediem. 

Kopā dziedāt arī Latvijas simtgadē
       Vienu no pirmajiem gaismas ziediem iededzināja Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine: ”Šie 55 gadi aizsteigušies caur mūsu Vārnienes 
līkločiem. Ir izdziedāts milzum daudz dziesmu, kurās skanējis prieks, dziesmas 
brīdī dažkārt notraukta asara, bet tieši dziesma ir tā, kas vadījusi jūs cauri šiem 
dziesmotajiem gadiem. Tagad skatoties uz Rugāju jaukto kori, es redzu, ka ir 
izaugusi jauna paaudze. Pateicoties jums, arī jūsu bērnos ir ielikta dziesmas 
mīlestība. Un gluži tāpat kā brūnais kastanis silda mūsu plaukstu, tā arī kora 
dziedātās dziesmas silda mūsu dvēseli. Lāčplēša dienā domājam par savu iden-
titāti, par savām vērtībām, un jāsaka, ka koris ir mūsu novada kultūras dzīves 
svarīga sastāvdaļa. Jūs esat iznesuši Rugāju vārdu koru skatēs, dziedājuši 
Dziesmu svētkos. Mana klusa cerība ir, lai mums visiem kopā izdodas sagaidīt 
Latvijas simtgades svētkus un dziedāt vienā veselumā,” vēlēja S. Kapteine. 

Garīgie dziedājumi iedvesmo
      Rugāju jauktais koris aktīvi koncertē arī Dievnamos, iepriecinot to ap-
meklētājus ar garīgā repertuāra dziesmām. „Kad sākām dziedāt baznīcās, kora 
kolektīvā tika ienests gaišums, jo garīgie dziedājumi ļoti iedvesmo. Un, ja sāka 
šķist,  ka  kaut  kas  nav  tā  kā  vajag,  tad  pienākot  svētku brīdim, kad jādzied 
baznīcā, redzēju kā koris it kā atdzīvojas,” pastāstīja P. Sudarovs. Ilgākā sa-
darbība, Rugāju jauktajam korim, ir ar Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcu. Ar savu klātbūtni, jubilejas pasāku-
mu, pagodināja arī prāvests Alberts Budže, sacīdams, ka ar šo kori viņš ir kopā 
gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās, gan Vasarsvētkos, gan citos īpašos brīžos. 
Prāvests, koristiem un vadītājam, vēlēja Dieva svētību turpmākajās gaitās un 
kora darbībā.
     Savukārt Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas prāvests 
Oļģerts Misjūns savā uzrunā pastāstīja, ka baznīcā kora dziesmām ir patīkams 
skanējums un tas palīdz arī atnākušajiem dziedāt līdzi. „Man patīk, ka diriģents 
savā vecumā nežēlojas par dzīvi un nepadodas.” Prāvests korim dāvināja svēt-
bildes, kurās redzams Žēlsirdīgais Jēzus.
       Balvu luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis atzina, ka vienmēr, 
kad Rugāju koris uzstājies Balvu baznīcā, tas ir bijis ar labu atdevi un kvali-
tatīvi. „Tas ir labs rādītājs tam, ka koris ir skolots, audzināts un skanīgs. Mūsu 
himna „Dievs svētī Latviju” ir mūsu lūgšana. Kad dziedam DIEVS, mēs zinām, 
ka viņš ir pilnība, jo devis mums visu, arī balsi. Kad izdziedam SVĒTĪ, tad 
zinām, ka tā ir lūgšana par mums, par mūsu novadu, ģimeni un tautu. Un tad, ka 
dziedam LATVIJU – tad pārņem tādas mazas tirpiņas, jo tā ir mūsu Latvija un 
tā, lai vienmēr būtu. ” Korim mācītājs vēlēja nezūdošus dziedātājus un 55 gadus 
reizināt ar divi un vairāk.

Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās!
      Eiropas senioru deju kopas „Tonuss” pārstāves, Rugāju kori sveica ar dziesmu 
un  zināja  teikt,  ka  būt  korī, lai  arī nav viegli, tomēr ļoti skaisti. „Šeit mēs ne-
varam runāt par kastaņiem, jo ir jārunā par ozoliem. Rugāju kora diriģents 
mums ir viens varens un stiprs latviešu ozols, kas visus šos gadus ir noturējies 

kori kopā un vedis pretī dziesmai,” teica Rasma Zuša.
       Ielikt savu svecīti gaismas kokā tika aicināta arī Rita Krēmere, kura 
atzina, ka šis svētku brīdis it tik pat saviļņojošs, cik brīdis, kad 2008. gadā 
pašvaldības lietu komisija pieņēma gala lēmumu un tika izveidots arī Rugāju 
novads. „Domājām, kā būtu labāk – pievienoties kādam novadam vai būt paš-
iem par sevi. Kad braucām no Rīgas un es saņēmu daudz pateicības zvanu, 
tad sapratu, ka iedzīvotāji gribēja dzīvot savā novadā. Taču, kad koris pie 
pagasta ēkas sagaidīja ar dziesmu „Mazs bij tēva novadiņis”, tad zināju, ka 
viss ir pareizi. Koris ir viskuplākais pašdarbības kolektīvs, un visos Dziesmu 
svētku gājienos ar patiesu lepnumu esmu gājusi kopā ar viņiem. Šodien kora 
priekšā jānoliec galva, jo jūs esat spēks!” pārliecināta R. Krēmere.
      „Ja Rīgai un Latvijai ir maestro Raimonds Pauls, tad Rugājiem ir maestro 
Pēteris Sudarovs!” tā savā uzrunā teica kādreizējās kora dziedātājas Maija 
Blauma un Zinaida Feldmane. „Ar kori esmu saistīta gandrīz 30 gadus un 
zinu, cik daudz spēka prasa, lai kori saturētu kopā. Taču tas spēks noturēties 
vienmēr ir atrasts. Atceros, ka vislielākais dziedātāju skaists Rugāju korī ir 
bijis 70, taču tad arī vidusskola ņēma dalību dziedāšanā,” pastīja M. Blauma. 
Taču Z. Feldmane Rugāju korī dziedāja 36 gadus un kopā ar kori pabijusi 12 
Dziesmu svētkos. „Tā ir milzīga bagātība, ko cilvēks var gūt piedaloties šādos 
pasākumos. Protams, viegli tas nav – vajadzīga izturība, pacietība, uzņēmība. 
Atceros, kā kādreiz VEF kultūras pilī dziedājām dziesmu „Gaismas pils” – 
cik tas bija skaisti! Un arī mūsu kora diriģents ir ļoti labs vadītājs un džentel-
menis, jo, kurš vēl atļautos savas bijušās, un nu jau sirmās, dziedātājas sveikt 
jubilejās!” smaidot noteica Z. Feldmane.
        Vieni no svarīgākajiem kora draugiem, ar kuriem kopā aizvadīts mil-
zum daudz skaistu pasākumu un kopīgu svētku dziesmai ir Rugāju novada 
kultūras nodaļa un vadītāja Gunta Grigāne. 1996. gada 18. augustā, pēc G. 
Grigānes iniciatīvas tika atzīmēta pirmā korim nozīmīgā jubileja - 35. gadi. 
Kopš tā laikā, ik pēc pieciem gadiem tiek atzīmētas Rugāju jauktā kora jubi-
lejas. Arī šoreiz, kultūras nodaļas darbinieki bija parūpējušies par to, lai gan 
esošie, gan kādreizējie kora dziedātāji un vadītājs savos svētkos justos īpaši. 
Tika sagatavotas 55 gadu jubilejai veltītas nozīmītes, īpašās jubilejas krūzes, 
kā arī tika  pasniegti  pateicības  raksti  koristiem un diriģentam no kultūras 
nodaļas.
      Uz jubileju bija ieradušies arī Rugāju kora draugi – Tilžas sieviešu ko-
ris, Baltinavas novada jauktais koris un Ļaudonas pagasta jauktais koris „Lai 
top!”. Draugu pulkā ir arī Aija Ikstena un Judīte Pasikova, kuras korim veltīja 
dziesmu, kā arī tuvākie kaimiņi, kuri dāvinot vēja zvanus vēlēja, lai arī kādi 
vēji pūstu, balsīm jābūt skanīgām, Rugāju novada vidusskolas kolektīvs.
       Taču koris bija parūpējies par pārsteigumu savam diriģentam, izpildot 
dziesmas „Kastaņu rudenī” (autore Agita Kukurāne) pirmatskaņojumu. 
Dziesma  veltīta  siltumam,  draudzībai  un  uzticībai,  kas  55  gadu garumā 
mājo un mājos arī turpmāk Rugāju kora dziedātāju un diriģenta sirdīs.

Teksts, foto: Agrita Luža
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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.: 25446474, 27843383

e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
                          agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

2016. gada 17. decembrī plkst. 10.00 Rugāju pareizticīgo 
baznīcā dievkalpojums 

“Svētā Nikolaja Brīnumdara diena “ /ziemas/.

Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī Rugāju novadā, 
prāvesta O. Misjūna vadītajās baznīcās

 AUGUSTOVAS svētās  Elizabetes  Romas  katoļu baznīcā
  4.  decembris – Adventa – II svētdiena, plkst. 12.00
 11. decembris – Adventa – III svētdiena, plkst. 12.00
 18. decembris – Adventa–IV svētdiena, plkst.12.00
 24. decembris – Kristus Dzimšanas svinību vigilijas (ganiņu) svētā Mise, 
       plkst. 17.00, pirms Dievkalpojuma 16.30 Ziemassvētku garīgās mūzikas
       koncerts.
 25. decembris – Kristus Dzimšanas diena, lieli  svētki, plkst. 12.00

 SKUJETNIEKU baznīciņā
  3.  decembris plkst. 13.00                                                                                                                             
 10. decembris plkst. 12.00                                                                                                                         
 17. decembris plkst. 12.00                                                                                                                              
 24. decembris – Kristus Dzimšanas svinību vigilijas  (ganiņu ) svētā Mise 
       plkst. 11.00

Vēlu visiem mīlestības, cerības un piedošanas piepildītu kluso gaidīšanas 
laiku! Svētku oblātes varēs saņemt baznīcās sākot no 

pirmās Adventa svētdienas.
                                                                                                                                                      

  Ar cieņu, prāvests O. Misjūns

 Brīnumu pasaulē neesot...
 Bet kā gan citādi nosaukt Tevi?
 Brīnums uz mūžu man rokā dots -
 Mirklis, kas pelēkos rudeņos nevīst...

Sirsnīgi sveicam Intaru Indriku 
un Agnetu Lūkinu 

ar meitiņas piedzimšanu!
Rugāju novada dome 

KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRA MĒNESĪ 
RUGĀJU NOVADĀ

 No 1.-15.decembrim aicinām skolēnus un novada iedzīvotājus piedalīties  
 Ziemassvētku apsveikumu konkursā. Lai piedalītos, paša rokām ir 

jāsagatavo apsveikuma kartiņa vai arī no mājas krājumiem jāatnes senas un 
ne tik senas svētku kartiņas. Visiem dalībniekiem pārsteiguma balviņas. 

Kartiņas iesniegt Rugāju tautas namā vai muzejā. 
No 16.decembra Rugāju novada muzejā apsveikuma kartiņas būs skatāmas 

izstādē “Toreiz un tagad…”  

  4. decembrī plkst. 10.00
 Rugāju jauktais koris koncertē Balvu luterāņu baznīcā.

  9. decembrī plkst. 10.00 
 Rugāju tautas namā reģionālais kultūras darbinieku seminārs.

  9.decembrī plkst. 14.30 pie Rugāju ciema centrā
  Rugāju Lielās Egles atklāšanas pasākums “ Rūķi lieli, rūķi mazi, visi 
  nāciet egli rotāt...!”.

 10.decembrī plkst. 14.00 Rugāju tautas namā
 Aicinām apmeklēt tradicionālo Lūcijas dienas pasākumu “Gaisma  
 visos mājokļos”, piedalās vokālie ansambļi no Žīguriem, Tilžas, 
 Naudaskalna, Bērzpils, Lazdukalna, Jaunannas un Rugājiem.

 10.decembrī plkst. 17.00 Lazdukalna saieta namā 
 Ziemassvētku radošā darbnīca (gatavosim skaistus Ziemassvētku 
 rotājumus).

 10.decembrī plkst. 19.00 pie Lazdukalna saieta nama 
 Ziemassvētku Eglītes iedegšanas svētki.

 19.decembrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā  
 aicināti apmeklēt mūzikas skolas audzēkņu koncertu.

 23.decembrī plkst. 11.00 Rugāju tautas namā 
 Ziemassvētku vecītis,  princeses Anna un Elza, kā arī sniegavīrs Olafs
 pasākumā ”Baltie Ziemassvētki ” gaidīs Rugāju novada pirmsskolas
 vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu. 

 24.decembrī plkst. 16.00 Augustovas baznīcā 
 Aicinām apmeklēt Latvijas slavenā dziedātāja Jāņa Kurševa garīgās 
 mūzikas koncertu ”Mīlestībai dzimstot…”.

 25. decembrī pirms dievkalpojuma Rugāju Romas katoļu baznīcā 
 koncertē Rugāju jauktais koris.

 25.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
 Ziemassvētku pasākums “Ķekatnieki sanākuši Ziemassvētku vakarā”.

 25.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā 
 Ziemassvētku pasākums  „Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu
 zaļš… ”, programmā būs arī iespēja dzirdēt ģimeņu priekšnesumus.

 25. decembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā
 balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieeja brīva. 

 25.decembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā 
 Ziemassvētku balle. Spēlē Arnis Graps. Ieeja brīva. Varēs līdzi ņemt 
 groziņus un rezervēt galdiņu.

Esiet mīļi gaidīti un uz tikšanos pasākumos!
Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

DONORU DIENA

1. DECEMBRĪ no PLKST. 9.00 - 12.00
RUGĀJU NOVADA DOMES TELPĀS 

(Kurmenes iela 48)

Līdzi jāņem pase vai pases aizvietotājs - personas apliecība (ID 
Karte), der arī autovadītāja apliecība.

Valsts asins donoru centrs maksās ar pārskaitījumu uz kontu 4,27 
EUR. Līdzi jāņem bankas vai pasta konta numurs. 

Rugāju novada dome maksās skaidrā naudā 3,00 euro. 


