
Izsludināta ģimeņu godināšanas 
akcija “Mana Goda ģimene”. 
Pieteikt lielisku ģimeni var 
ikviens!
Latvijas Goda ģimenes gada ietvaros ir izsludināts ģimenes godinošs konkurss akcija 
“Mana Goda ģimene”, kas norisināsies līdz 31. augustam. Pieteikt savu Latvijas Goda 
ģimeni iespējams ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Izvirzīt godināšanai savā novadā dzīvo-
jošās kuplās saimes aicinātas arī Latvijas pašvaldības.
          Latvijas valsts simtgades gads ir izsludināts par Goda ģimenes gadu, un viens no gada 
uzdevumiem – teikt    īpašu   paldies    ģimenēm   ar    bērniem.    Tāpēc    vecāku   organizācija 
“Mammamuntetiem.lv” aicina pieteikt savu Goda ģimeni – tādu ģimeni, kurai vēlētos dāvāt 
Goda ģimenes titulu. Pieteikumā jābūt nelielam pamatojumam (minimālais rakstu zīmju skaits 
800), kāpēc pieteikta tieši šī ģimene. Izstāstīt savas Goda ģimenes stāstu var neatkarīgi no tā, vai 
sakāmais ir pavisam svaigs vai arī jau vairāku gadu desmitu vēstures putekļu klāts.
          “Pieteikt var, piemēram, savu ģimeni, vecvecāku vai citu radu ģimeni, un šis pieteikums 
var būt pat apcerējums par savu nākotnes ģimenes vīziju – kā savas ģimenes ideālu. Tāpat iespē-
jams pieteikt kaimiņos vai draugu vidū sastopamu iedvesmojošu ģimeni, kura ir pelnījusi, ka 
to godina,” stāsta vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja, Goda ģimenes gada 
vēstnese Inga Akmentiņa-Smildziņa. 
            Par    savu   Latvijas Goda ģimeni, tās tradīcijām, vērtībām un sapņiem aicināts stāstīt 
ikviens Latvijas iedzīvotājs. Konkursā akcijā piedalīties lūgtas arī Latvijas pašvaldības, izvirzot 
savā teritorijā dzīvojošās kuplās saimes, kuras audzina vai rūpējas par trim vai vairāk bērniem 
un kurām vēlētos piešķirt Goda ģimenes titulu.
          Latvijas Goda ģimenes vēstnese, septiņu bērnu mamma Kristiāna Tēberga uzsver, ka 
daudzbērnu ģimenes ir jāgodina: “Mūsdienās audzināt pat vienu bērnu ir uzdrīkstēšanās, trīs – 
tas jau ir lieliski, un šādu ģimeņu mums ir ļoti daudz, tas priecē. Valdība, palielinot pabalstus, 
ir parādījusi, ka tai rūp daudzbērnu ģimenes, bet mums, ģimenēm, būtu svarīga arī līdzcilvēku, 
draugu, kaimiņu un garāmgājēju attieksme – ka viņi izturas pozitīvi, nevis, kā reizēm šķiet, 
uzskata mūs par “meža dīvainīšiem”. Gribētos, lai viņi priecājas līdzi, atbalsta mūsu izvēli.” 
            Tēberga uzsver, ka Latvijā ir daudz lielisku daudzbērnu ģimeņu, tomēr ne visas varētu 
būt gatavas akcijā “Mana Goda ģimene” izrādīt iniciatīvu, tāpēc septiņu bērnu mamma mudina 
sabiedrību iesaistīties, pastāstot par jaukajām ģimenēm sev apkārt.

Kopumā Goda ģimenes tituls tiks piešķirts vismaz 16 Latvijas ģimenēm.
- 3 ģimenēm galvenā balva – kruīza ceļojums visai ģimenei no “Tallink”.
- Daudzbērnu ģimenēm piemērotākais mobilo sakaru operators “Amigo” dāvās savu simpātiju 
  balvu – mobilos tālruņus visai ģimenei.
- Pārsteiguma balvas no Latvijā radītu koka spēļu zīmola “Muzle”, grāmatu izdevēja “Zvaigzne
  ABC” un Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola “MILZU”!
Uzvarētājus svinīgi apbalvos Tēva dienas festivālā, kas notiks 9. septembrī plkst. 12.00 
Rīgā, Vērmanes dārzā. 
Pieteikt savu Goda ģimeni var, uzrakstot nelielu stāstu vai pieteikumu (ne mazāk kā 800 rakstu 
zīmes), un tas jāiesniedz līdz 31. augustam:
●nosūtot pa pastu (vēlākais pasta zīmoga datums ir 2018. gada 31. augusts) ar norādi konkur-
sam “Mana Latvijas Goda ģimene” uz adresi: SIA “Mammām un tētiem”, Brīvības iela 40–16, 
LV-1050;  ●vai elektroniski  (ja darbi tiek ieskenēti un pieejami elektroniskā formā) uz e-pastu: 
redakcija@mammam.lv; ● vai personīgi iesniedzot SIA “Mammām un tētiem” Brīvības ielā 40–
16, Rīgā, LV-1050. Iesūtot pieteikumu, obligāti jāpievieno tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese!
Konkursa    nolikums   un    plašāka   informācija  ofi ciālajā  Latvijas  Goda  ģimenes  vietnē 
www.laiksberniem.lv un www.mammamuntetiem.lv. 

Mammamuntetiem.lv  Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Simanoviča

1. augustā Rugājos
norisināsies LEADER 
konference “15 veiksmīgie 
projektu stāsti Ziemeļlatgalē”
(Rugāju tautas nams, Kurmenes iela 87, Rugāji)

Šogad aprit 15 gadi kopš darbojas biedrība “Balvu rajo-
na partnerība”, kuras dibināšanā ir piedalījusies Rugāju 
novada dome. Biedrība dibināta, lai apgūtu Eiropas sa-
vienības fi nansējumu lauku reģionu attīstībai, veicinātu 
vietējās iniciatīvas un nevalstisko otganizāciju darbību, 
uzņēmējdarbību un nodarbinātību. Daudzas Rugāju 
novada biedrības ir ilggadēji Partnerības biedri un ak-
tīvi piedalījušies vietējās attīstības stratēģijas izstrādē.  
Kopumā  šobrīd  Partnerībā  par  biedriem ir iestājušās 14 
Rugāju novada organizācijas vai privātpersonas. Kopumā 
Partnerībai ir 51 biedrs.

DARBA KĀRTĪBA

10.00 Ierašanās, reģistrācija
10.30 - 10.35 LEADER konferences atklāšana
10.35 - 10.45 Liene Pomere, biedrības “Balvu rajona 
partnerība” valdes priekšsēdētāja
10.45 – 10.50 Sandra Kapteine, Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja
10.55- 11.00 Saulcerīte Indričeva, LAD ZARLP vadītāja
11.00-11.05 Biedrības “Latvijas Lauku Forums” 
pārstāvis

LEADER ĪSTENOTO PROJEKTU 
PREZENTĀCIJA – IZSTĀDE

11.05. – 11.15   Gunta Grigāne, Rugāju novada dome
11.15 – 11.23     Ivars Saide, biedrība “Nāc un Tusē”
11.23 -11.30      Nauris Pomers, SIA “ASNA - G”
11.30 – 11. 37   Alvis Circenis, Z/S Alefrons
11.37-11.45        Inga Brūvere, SIA “Pilami”
11.45- 11.53       Ilze Lesniece, Z/S “Kļavas”
11.53 – 12.00    Maruta Arule, Vectilžas pagasta
                               ģimeņu biedrība “Saime”
12.20- 12.27      Balvu novada pašvaldības īstenotie  
                               projekti, pašvaldības speciālisti                                 
12.28 – 12.35   Artūrs Sārtaputns, Uztura zinātnes, 
                               veselības un sporta studija
12.35 – 12.43   Kaspars Paršinovs, SIA “IPAC” 
                               būvuzraudzības un inženierpakal-
                               pojumi
12.43 – 12.50   Līna Barovska, skaistumkopšanas 
                               salons ”La&Lii”
12.50 - 12.57     Skaidrīte Krakope, Šķilbēnu 
                               pagasta biedrība “Aicinājums”
12.57 – 13.05    Ilze Liepiņa, mājražotāja
13.05 – 13.13    Elīna Kaļva, SIA “Amati projekts”
13.13 - 13.20     Skaidrīte Šaicāne, Medņevas 
                               etnogrāfi skais ansamblis un 
                               folkloras kopa “Egle”
13.20 – 13.30   Pieredze LINC 2018, Somijā VRG 
                               administratīvā  vadītāja asistente
13.30 – 14.00   Darbs fokusgrupās, diskusijas

Konferencē ieeja bez maksas.
Kontaktinformācija un pieteikties - Ilona Džigure, 
balvurajpartneriba@gmail.com, 29134410.

Rugāju novada pašvaldības bezmaksas infor�atīvais izdevums

Kur�enīte
2018. gada JŪLIJS (147)        |       www.r�gaji.lv     |         www.facebook.com/Rugāju novads
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Rugāju novada domes 2018. gada 
19. jūlija sēdē pieņemtie lēmumi 

Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale

2018. gada 19. jūlijā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Lauris 
Krēmers, Andris Leons, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti 9 lēmumi.

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0241 
nomu G. L.
 
Rugāju novada dome izskatīja G. L. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gab-
alus: 0,11 ha platībā un 0,17 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
3864 007 0241 uz 10 gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. L. par pašvaldības īpašumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0241 daļas – 0,11 ha platībā un 0,17 
ha platībā, iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 2,03 ha).
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks   papildus   nomas  maksai  iznomātājam maksā Latvijas Republikas 
likumos noteiktos nodokļus. 

Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 
nomu J.J.

Rugāju novada dome izskatīja J. J. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 – 5,0 ha platībā, uz 10 gadiem lauk-
saimniecības vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt   zemes   nomas   līgumu   ar J. J. par  pašvaldības  tiesiskajā  valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 – 5,0 ha platībā, 
iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28 euro. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus. 

Par zemes nomas līguma Nr. L-14/5 izbeigšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. M. iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas 
tiesības P. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2,0 ha 
platībā. Rugāju novada dome nolēma:
Izbeigt 2014. gada 13.maija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. L-14/5 
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0191 – 2,0 ha platībā, 
iznomāšanu P. M. ar 2018.gada 20.jūliju.

Par telpu grupu adrešu likvidēšanu un adrešu piešķiršanu būvēm un zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527

Rugāju novada dome izskatīja Valsts Zemes dienesta Adrešu reģistra 2018. gada 
15. maija e-pasta vēstuli, kurā tika informēts, ka Valsts zemes dienesta datu 
kārtošanas rezultātā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā konstatēts, ka Lazdukalna pa-
gastā Rugāju novadā Kadastra informācijas sistēmā vairākām telpu grupām un 
ēkām  ir piesaistītas vienādas adreses. Atbilstoši normatīvajiem aktiem adminis-
tratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, kā arī katram adresācijas objektam 
piešķir vienu adresi. Rugāju novada dome nolēma:
1. Likvidēt telpu grupu adreses uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0527:
1.1. “Bērzu kūtiņa 1” – 1, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577; 
1.2. “Bērzu kūtiņa 1” – 2, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.3. “Bērzu kūtiņa 1” – 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.4. “Bērzu kūtiņa 1” – 4, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.5. “Bērzu kūtiņa 1” – 5, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.6. “Bērzu kūtiņa 1” – 6, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.7. “Bērzu kūtiņa 1” – 7, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.8. “Bērzu kūtiņa 1” – 8, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.9. “Bērzu kūtiņa 1” – 9, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.10. “Bērzu kūtiņa 1” – 10, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.11. “Bērzu kūtiņa 2” – 11, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.12. “Bērzu kūtiņa 2” – 12, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.13. “Bērzu kūtiņa 2” – 13, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.14. “Bērzu kūtiņa 2” – 14, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;
1.15. “Bērzu kūtiņa 2” – 15, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577;

1.16. “Bērzu kūtiņa 2” – 16, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-
4577;
1.17. “Bērzu kūtiņa 2” – 17, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-
4577;
1.18. “Bērzu kūtiņa 2” – 18, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-
4577;
1.19. “Bērzu kūtiņa 2” – 19, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-
4577;
1.20. “Bērzu kūtiņa 2” – 20, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-
4577.
2. Likvidēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 adresi 
“Bērzu kūtiņa 2”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
3. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 adresi 
“Bērzu kūtiņa 1”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
4. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 003 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 1”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
5. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 004 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 2”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
6. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 005 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 3”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
7. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 006 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 4”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
8. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 007 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 5”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
9. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 008 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 6”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.
10. Piešķirt ēkai/būvei ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527 009 adresi: 
“Bērzu kūtiņa 7”, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577.

Par nekustamā īpašuma “Vizbuļi” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja P. O. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā 
īpašuma “Vizbuļi” ar kadastra numuru 3874 006 0029 atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 006 0028 – 5,4 ha platībā, izveidojot jaunu nekus-
tamo īpašumu un piešķirot nosaukumu “Krastnieki”.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Vizbuļi” ar kadastra Nr. 3874 006 0029 atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0028 – 5,4 ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 006 0028 izvei-
dot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Krastenieki”.

Par pakalpojumu maksu nometnei “Dzīvo vesels”

No 2018. gada 23. jūlija līdz 2018. gada 28. jūlijam, Rugāju novada Rugāju 
pagastā,   Eiropas    Sociālā    fonda   projekta  Nr.  9.2.4.2/16/I/072  “DZĪVO 
VESELS! – veselīga    dzīvesveida   un   profilakses   veicināšanas  pasākumi 
Rugāju   novada   iedzīvotajiem” ietvaros, notiks bērnu vasaras dienas no-
metne “Dzīvo vesels” Rugāju novada vidusskolas izglītojamajiem no 8 līdz 
12 gadiem, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū. No-
metne ilgs 6 dienas.  Projekta ietvaros paredzēts finansējums bērnu ēdināša-
nai, tāpēc nepieciešamas noteikt maksu par Rugāju novada vidusskolas 
sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/072 “DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas   pasākumi   Rugāju   novada  iedzīvotajiem”  ietvaros,  paredzē-
tajā nometnē “Dzīvo vesels” piedalīsies tikai Rugāju novada izglītības iestāžu 
izglītojamie, līdz ar to telpas nepieciešams nodrošināt, neparedzot samaksu 
par telpu izmantošanu. Attiecīgie telpu izmantošanas izdevumi (pavāru algas 
un citi) tiks segti no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas, 09.230. Rugāju novada vidusskola.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Noteikt   maksu   par   Rugāju   novada  vidusskolas  sniegtajiem  ēdināšanas 
pakalpojumiem nometnes “Dzīvo Vesels” laikā:
1.1. maksa par pusdienām EUR 4.12 (četri euro un 12 centi)  vienai personai 
dienā;
1.2. maksa par launagu EUR 1.66 (viens euro un 66 centi)  vienai personai 
dienā.
2. Izdevumus par Rugāju novada vidusskolas telpu izmantošanu nometnes 
“Dzīvo Vesels” laikā segt no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada pamat-
budžeta izdevumu sadaļas, 09.230. Rugāju novada vidusskola.

Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 
apstiprināšanu

Rugāju novada domē tika saņemta Balvu novada pašvaldības vēstule ar lūgu-
mu apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas noli-
kumu. Rugāju novada dome nolēma:
Apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumu.
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Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 
“Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju 
paplašināšana – Aktīvs Latgalei”

Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, apvienojot vismaz 11 Latgales 
reģiona pašvaldības, iesniedza projekta iesniegumu Nr. 2/VESEL/18/001 “Lat-
gales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – Aktīvs Lat-
galei” Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātā Latvijas valsts budžeta 
finansētas mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Lat-
galē” konkursa ietvaros. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt veselīgu dzīves 
veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību iedzīvotājiem un it īpaši jaunie-
šiem. Projektā Nr. 2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva 
dzīvesveida iespēju paplašināšana – Aktīvs Latgalei” (aktivitāte - sporta in-
ventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju sporta centram) Rugāju novada domei 
paredzētas projekta kopējās attiecināmās izmaksas 3000,00 EUR (trīs tūkstoši 
euro   00 centi)   apmērā,   tajā   skaitā   Latvijas  valsts budžeta finansētas mērķ-
programmas finansējums 2592,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit 
divi euro 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums no kopējām attiecināmajām 
izmaksām 13,6% apmērā 408,00 EUR (četri simti astoņi eiro 00 centi), kā arī 
pašvaldības priekšfinansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām 13,6% 
apmērā 408,00 EUR (četri simti astoņi euro 00 centi) projekta realizācijai, kopā 
816,00 EUR.
Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” priekšfinansējuma daļu 408,00 
EUR    apmērā    pašvaldībai   atgriezīs    pēc   projekta  realizācijas  un  galīgā 

maksājuma saņemšanas no Valsts reģionālās attīstības aģentūras. 
Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt projektam pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu no pro-
jekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 816,00 EUR, no Rugāju novada 
pašvaldības 2018. gada budžeta. 

Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus

Rugāju   novada   dome   izskatīja  Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores 
Dainas Tutiņas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektora amatu ar Rugāju novada domes Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas priekšsēdētāja amatu, Ētikas 
komisijas priekšsēdētāja amatu un biedrības “Balvu rajona partnerība” valdes 
locekļa amatu. Rugāju novada dome nolēma:
Atļaut Dainai Tutiņai savienot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektores 
amatu ar Rugāju novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotāciju sadales komisijas priekšsēdētāja amatu, Ētikas komisijas 
priekšsēdētāja   amatu,    biedrības   “Balvu   rajona  partnerība”  valdes  locekļa
amatu.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu un  audioierakstu var iepazīties 
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2018

Informācija sociālajos jautājumos
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā 
no 2018.gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 169,68
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm 
un maznodrošinātajiem I grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
500,00

Pabalsts veselības aprūpei – EUR 939,00
Pabalsts briļļu iegādei bērniem – EUR 73,00
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) – EUR 587,67
Pabalsts ārkārtas situācijās – EUR 150,00
Bēru pabalsti – EUR 300,00
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00
Pārējie pabalsti – EUR 178,00
            t.sk.  pabalsts veicot sabiedrisko darbu- EUR 10,00; 
            pabalsts jubilāriem – EUR 60,00;
            pabalsts donoriem – EUR 78,00;
            pabalsts pēc ieslodzījuma – EUR 30,00;

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2018. gadam – 
EUR 70685,00
Izlietotie līdzekļi jūnijā – EUR 3042,35
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – EUR 29744,48

Trūcīgas ģimenes statuss – 8;  trūcīgas personas statuss – 8
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 9; maznodrošinātas personas statuss - 5
Ārstēšanās pabalsts – 27 personām
Bērna piedzimšanas pabalsts – 1 personai
Apbedīšanas pabalsts – 4 personām
Piešķirts dzīvokļa pabalsts – 5 personām
Piešķirts pabalsts mājokļa remontam – 5 personām
Piešķirts pabalsts veicot sabiedriski derīgu darbu konkrētas situācijas 
risināšanai – 1 personai
Piešķirts pabalsts briļļu iegādei bērnam – 3 personām
Piešķirts pabalsts krīzes situācijā – 1 personai
Piešķirts pabalsts atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes – 1 personai
Piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums SAC “Rugāju” – 1 personai

Nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam ar 
funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros - 4 personām.

Nepieciešams piešķirt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personai 
ar GRT projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros - 3 personām.

Piedalās nometnē Jēkabpils novadā
Sociālā darbiniece ar ģimenēm ar bērniem Sanita Galkina

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUS-
TENTO”, rīkoja nedēļu ilgu (diennakts) nometni bērniem vecumā no 10 
– 15 gadiem, kuriem kādam no vecākiem (vai arī kādam no tuviniekiem, 
ar kuriem bērns dzīvo kopā) ir smaga invaliditāte un bērns daudz laika 
pavada, rūpējoties un apkopjot  savu tuvinieku. 
          Pēc Sociālā dienesta ieteikuma arī Rugāju novada trīs bērni izmantoja 
iespēju un piedalījās nometnē, kas notika Jēkabpils novadā, Kalnu pagastā no 
30. jūnija līdz 5. jūlijam. Nometne tika apmaksāta par saziedotiem līdzekļiem. 
Bērniem nometnes laikā bija daudz dažādu aktivitāšu, vajadzēja gan grābt 
zāli, gan skriet krosu, gan zvejot zivis, kā arī bija iespēja piedalīties izjādēs ar 
zirgu, un saņemt psihologa konsultācijas. Bērniem nometne patika, jo tā bija 
lieliska atslodze no ikdienas rūpēm. Paldies organizatoriem par šo iespēju un 
pašvaldībai par transporta  nodrošināšanu.

Pienākas pabalsts mācību līdzekļu 
iegādei! 
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte

Tuvojoties jaunam mācību gadam, atgādinām, ka katram skolēnam, 
kurš mācās Rugāju novada skolās vai pirmskolas izglītības grupās, sākot 
ar piecgadīgo bērnu grupu, pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 
EUR apmērā. 
             Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jādodas uz Sociālo dienestu un 
jāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti jābūt norādītam 
bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. Pabalstu iespējams saņemt līdz 
2018. gada oktobra mēneša beigām.

Optiskā tīkla infrastruktūras 
projektēšanas un būvniecības darbi

2017. gada decembra beigās Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 
iesniedza    būvprojektu optiskā kabeļa posmiem Ventspils - Užava - 
Jūrkalne, Usma, Ugāle; Rēzekne – Tutāni – Ludza – Martiši; Lejasciems 
– Sinole – Galgauska – Tirza, Lejasciems – Zeltiņi; Naudaskalns - Rugā-
ji - Lazdukalns – Gaigalava; Māriņkalns – Jaunlaicene – Ape, Alūksne, 
Liepna. 
          Savukārt jau 2018. gada 14. jūnijā platjoslas projekta ietvaros tika 
izsludināts iepirkums “3.2.2.3. aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu 
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla 
attīstība)”. Šovasar optiskā tīkla infrastruktūras būvniecības darbi, kas skar arī 
Rugāju novada teritoriju,  norisinās posmā Naudaskalns - Rugāji - Lazdukalns 
- Gaigalava. 

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža
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APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2018. gada 21.jūnija lēmumu Nr.111
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
 
21.06.2018.                                                                                                                                                                                               Nr.4/2018 
                                                                                                                            

Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7.panta 

sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo daļu, 
26.panta pirmo daļu; likuma „Par dzīvojamo telpu

 īri” 36.1 pantu;

          Izdarīt Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādu grozījumu:
          Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā: 
„17. Pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, tiek piešķirts trūcīgām personām 
ne vairāk kā EUR 70.00 apmērā un maznodrošinātām personām  ne vairāk kā EUR 40.00 apmērā gadā kurināmā iegādei vai īres maksas, vai maksas par ūdeni 
un kanalizāciju segšanai”.

Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018

Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  1. Īss projekta satura izklāsts   Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 
  15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1pantu.
  Ar grozījumiem tiek precizētas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, kā arī pabalsta 
  apmērs tiek palielināts trūcīgām personām no EUR 50,00 līdz EUR 70,00, bet samazināts maznodrošinātām no 
  EUR 50.00 līdz EUR 40.00.

  2. Projekta nepieciešamības 
  pamatojums

  Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, 
  kā arī palielinātu pabalsta apmēru.

  3. Informācija par plānoto projekta 
  ietekmi uz pašvaldības budžetu

  Ne vairāk kā EUR 5880 gadā.

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

  Būtiski neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām
  procedūrām

  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

  6. Informācija par konsultācijām ar
  privātpersonām

  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja        S. Kapteine

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2018. gada 21.jūnija lēmumu Nr.112
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
 
21.06.2018.                                                                                                           Nr.5/2018                                                                                                                 

Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” šādu grozījumu:
Papildināt noteikumus ar 19.1.punktu šādā redakcijā:
“191. Atbalsts tuberkulozes slimniekiem 
191.1. Atbalstu piešķir tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros:
191.1.1. Līdz 3,00 EUR dienā pusdienu apmaksai pie pašvaldības izraudzīta ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja. Minētā summa tiek maksāta ēdināšanas pa-
kalpojumu sniedzējam atbilstoši rēķiniem;
191.1.2. 100% apmaksātus ceļa izdevumus sabiedriskajam transportam līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.
191.2. Papildus iesniegumam pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu un braukšanas biļetes.
191.3. Atbalsts tiek pārtraukts, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai atbilstoši noteikumiem piešķirts atbalsts, ir pārtraukusi ārstniecības kursu vai nepilda ārsta 
norādījumus, un to apliecina ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņa.”

Saistošo noteikumu Nr.5/2018 paskaidrojuma raksts 5.lpp.
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Paskaidrojuma raksts
 Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
 Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem”

  1. Īss projekta satura izklāsts   Saistošo noteikumu projekts papildina Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošos noteikumus
  Nr.9/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” ar jaunu pabalstu tuberkulozes slimniekiem.

  2. Projekta nepieciešamības 
  pamatojums

  Jauna pabalsta ietveršana nepieciešama, jo līdz šim šāds pabalsts nav paredzēts.

  3. Informācija par plānoto projekta
  ietekmi uz pašvaldības budžetu

  Būtiski neietekmē

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

  Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

  5. Informācija par administratīvajām
  procedūrām

  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

  6. Informācija par konsultācijām 
  ar privātpersonām

  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

RUGĀJU NOVADA DOMES
DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 

No 2018. gada AUGUSTA līdz 2018. gada DECEMBRIM 

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

RUGĀJU NOVADA DOMĒ 
(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ
(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

 SANDRA KAPTEINE, 
 E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
 Tālrunis: 26345838

  14. augusts, 11. septembris, 9. oktobris, 
  13. novembris, 11. decembris
  plkst. 10.00 - 12.00 

  14. augusts, 11. septembris, 9. oktobris, 
  13. novembris, 11. decembris
  plkst. 14.00 - 16.00 

 ANDRIS LEONS
 E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
 Tālrunis: 26536746

  Katru pirmdienu 
  plkst. 9.00 - 10.00

  Katru otrdienu
  plkst. 9.00 - 10.00 

 KĀRLIS BRŪVERS
 E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
 Tālrunis: 26525530

  6. augusts, 3. septembris, 1. oktobris, 
  5. novembris, 3. decembris
  plkst. 10.00 - 12.00

 AGRIS KALNĒJS
 E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
 Tālrunis: 26320928

  7. augusts, 19. oktobris, 21. decembris 
  plkst. 9.00 - 11.00 

 IVETA ARELKEVIČA
 E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
 Tālrunis: 26576138

  2.augusts, 9.augusts, 16.augusts, 23.augusts, 
  6.septembris, 13.septembris, 20. septembris, 
  27.septembris,4. oktobris, 11. oktobris, 
 18.oktobris, 25.oktobris, 1.novembris, 
  8.novembris, 15.novembris, 22.novembris, 
  6.decembris, 22. decembris
  plkst. 09.00 - 10.00 
  Apmeklētājus pieņems Rugāju novada 
  vidusskolā (Kurmenes iela 87)

  16. augusts
  plkst.11.00 - 12.00

 LAURIS KRĒMERS
 E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
 Tālrunis: 28606972

  23. augusts, 20. septembris, 18. oktobris, 
  22.  novembris, 20. decembris
  plkst. 12.30 - 13.30 

 
 

 MARUTA PAIDERE
 E-pasts: maruta42@inbox.lv
 Tālrunis: 26392515

  8.augusts, 20. septembris, 18. oktobris, 
  22. novembris, 20. decembris  
  plkst. 12.00 - 14.00  

  16.augusts, 13. septembris, 11. oktobris, 
  15. novembris, 13. decembris 
  plkst. 12.00 - 14.00 

 SARMĪTE PĒRKONE
 E-pasts: sarma70@inbox.lv
 Tālrunis: 29244970

 EDUARDS STALIDZĀNS 
 E-pasts: eduardsstal@inbox.lv 
 Tālrunis: 26435674

 

 
Apmeklētājus pieņems Kurmenes ielā 8 
 (SAC “Rugāji“)
 17. augusts, 21. septembris, 12. oktobris, 
 23. novembris, 21. decembris
 plkst. 10.00 - 12.00

  7. augusts, 17. septembris, 25. oktobris, 
  15. novembris, 17. decembris
  plkst. 16.00 - 17.00

  9. augusts, 11. oktobris, , 8. novembris, 
  plkst. 11.00 - 12.00

Domes priekšsēdētāja        S. Kapteine
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Skaties uz pasauli ar dabas acīm

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
centra vadītāja Mārīte Orniņa 

Skaties uz pasauli ar dabas acīm - bērni to prot daudz dabiskāk 
par   mums – pieaugušajiem.   Tā    bija   arī    šoreiz,   projektā 
“Iepazīsim,   lai    nosargātu”   skolēniem    bija   iespēja   vides 
izglītību  iegūt  absolūti  nepastarpināti – tieši dabā. Mūs laipni 
uzņēma  pie  sevis  „Silenieku  skolā”  Līga  Moroza Ušacka un 
Artis Ušackis ar ģimeni un daudziem palīgiem.
          Veselu diennakti bērni bija ārpus telpām. Un gandrīz bez 
viedierīcēm,  jo  tieši  šajā vietā  ir  ļoti vājš signāls visiem mobila-
jiem   operatoriem.  Un  iedomājieties – neviens  par  to  nežēlojās! 
Nakšņošana   teltīs.   Bērni   atzina,   ka   šis  bija  īsts  piedzīvojums. 
Biedrība „Silenieku skola” bija sarūpējusi gan orientēšanās trasi, 
gan nakts piedzīvojumu trasi. Reti kurš no bērniem divos naktī bija 
staigājis pa mežu lāpas gaismā, meklējot kontrolpunktus. Mums 
vēl paveicās, ka jūnija nakts bija gaiša un spīdēja mēness, līdz ar to 
vismaz kaut ko varēja mežā redzēt. 
             Dažādās netradicionālās stafetēs bērniem bija iespēja pār-
baudīt  savus  spēkus,  prasmes  un  apķērību.  Visās stafetēs un arī 
nakts   piedzīvojumu   trasē   bija  jāattīsta  savstarpēja sadarbība un 
tikai   darbojoties   kā   komanda,   varēja   tikt  līdz  finišam. Dabas 
objektu  atpazīšana,  orientēšanās  mežā naktī, sajūtu takas izbaudī-

šana basām kājām, vakariņas pie ugunskura un jau pieminētā nakšņošana teltīs, mēs redzē-
jām saulrietu un daži pie ugunskura sagaidīja  arī  saullēktu,  vērojot  kā  atkāpjas  tumsa 
un aust gaisma - īsts piedzīvojums dabā. Tas skaistais ir jāpiedzīvo, jāiepazīst un jāsajūt ar 
sirdi,   lai   saprastu   un   nosargātu…  Vides   izglītības pasākums 24 skolēniem – 2 dienu 
nometne „Zaļā pasaule” tika organizēta Vides aizsardzības fonda finansētajā projektā „Ie-
pazīsim, lai nosargātu”.

Rugāju novada jauno vecāku 
atbalsta grupas noslēguma 
nodarbība Saipetniekos
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Šī gada 25. jūlijā, Rugāju novada Saipetniekus pieskandināja priecīgu mazuļu 
čalas un smaidīgi vecāki, jo tika atzīmēta Rugāju novada jauno vecāku atbalsta 
grupas šī gada noslēguma nodarbība. 
             Pirms četriem gadiem, Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniecēm radās 
ideja par jauno vecāku atbalsta grupas nodarbībām, uz kurām aicināja visus Rugāju 
novada  vecākus,  kuru  ģimenē,  aug  bērniņš  vecumā  līdz 1,5  gadiem. Galvenā  šīs 

aktivitātes doma bija, ka nodarbību laikā vecākiem būs iespēja pārrunāt 
aktuālus jautājumus par mazuļu attīstību, kopšanu un audzināšanu ar 
dažādiem speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem.
             Ideja vēl joprojām veiksmīgi tiek realizēta un arī šogad, domājot 
par katru nodarbību, Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte 
un Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm un ar bērniem Sanita 
Galkina, stāsta, ka pirms uzrunāt kādu speciālistu, tiek iztaujāti arī vecāki 
par to, kas viņiem mazuļu audzināšanas procesā ir aktuāls. 
         Noslēdzoties šī gada nodarbību ciklam, dalībnieki tika aicināti 
uz Rugāju novada Saipetniekiem, lai saņemtu pateicības rakstus, krāšņu 
balonu, iemūžinātu atmiņas par šo pasākumu īpaši nodarbībai izgatavotā 
fotorāmī, kā arī priecātos par atkalsatikšanos. 
                 Rugāju novada jauno vecāku atbalsta grupas nodarbības atsāk-
sies šī gada rudenī, kad mazuļi kopā ar vecākiem tiks aicināti uz īpašu  un 
skaistu rudens fotosesiju. Aicinām un iesakām nodarbības apmeklēt, gūt 
vērtīgus  padomus no savas jomas speciālistiem, parunāties ar citiem vecā-
kiem   un     iedvesmoties    no    mazuļu    prieka,    satiekoties   ar   citiem 
vienaudžiem. 

Jūnija   izskaņā   Rugāju   novada  domē  norisinājās  Rugāju,  Balvu, 
Baltinavas un Kārsavas novadu pašvaldību kopprojekta “Iepazīsim, 
lai nosargātu” noslēguma un virtuālās Ziemeļlatgales dabas dārgu-
mu prezentācijas pasākums. 
            Projekta mērķis bija iesaistīt sabiedrību izglītojošos pasākumos, 
kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu, nozīmīgu 
personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, tādējādi pašiem 
atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. 
Projekta ietvaros visās četrās pašvaldībās norisinājās visdažādākie ap-
kārtējās vides iepazīšanas pasākumi, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja 
ne tikai paraudzīties uz jau zināmām dabas vērtībām ar citām acīm, bet 
uzzināt, kā tās nosargāt ilgtermiņā un ar tām lepoties. 
         Papildus projektam pašvaldībās ir iegādātas virtuālās realitātes 
brilles, kuras uzliekot rodas sajūta, ka esi pārcēlies uz pilnīgi citu vietu. 
Pateicoties  projektam “Iepazīsim, lai nosargātu” ir sagatavota virtuālās 
realitātes pastaiga pa Ziemeļlatgales 4 īpaši aizsargājamām teritorijām, 
ko var aplūkot internetā, izmantojot datoru, bet īpaši aizraujoši tās ir ap-
meklēt virtuāli, izmantojot virtuālās brilles! Tagad, esot jebkurā pasaules 
malā var apmeklēt Pededzes upes lejteci un briežu dārzu Rugāju novadā, 
Dabas parku “ Numernes valnis” Kārsavas novadā, Ičas upes apkārtni 

Kopprojekta “Iepazīsim, lai 
nosargātu” noslēguma pasākums
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Bērzpils pagastā Balvu novadā un Motrīnes ezeru Baltinavas novadā. Tieši šī  klāt-
būtnes sajūta padara virtuālo realitāti tik atraktīvu. Pateicoties šādām tehnoloģijām, 
cilvēks var redzēt pat tādas vietas vai notikumus, ko pats, iespējams, neapmeklētu – 
neskartas dabas vietas, vai citos gadījumos stāvas kalnu nogāzes vai biezu mūžamežu 
virtulās   realitātes   brilles   ir  peiejamas  visu  četru pašvaldību tūrisma informācijas 
centros.

Foto: no personīgā arhīva

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža
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Rugājos tiekas Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes 
institūciju darbinieki Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 

speciāliste Agrita Luža

Rugājos no 2018. gada 20. jūlijam līdz 2018.gada 21. jūlijam norisināsinā-
jās   Profesionālās   pilnveides   un   supervīzijas  centra “Aisma” seminārs 
“Efektīvas komandas treniņš sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju 
darba pilnveidei un efektivizācijai”, kura ietvaros notika Latvijas pašvaldī-
bu sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku sporta svētki. Tā kā 
pagājušajā gadā darbinieki no sociālā aprūpes centra “Rugāji” devās uz 
Jūrmalu, lai satiktos ar kolēģiem, dalītos pieredzē un, piedaloties sporta 
spēlēs, pārveda mājās godpilno pirmo vietu un ceļojošo kausu, tad šogad 
Rugājiem bija tas gods uzņemt sociālās aprūpes institūciju darbiniekus pie 
mums.
              Ciemos uz Rugājiem bija ieradušies gan tuvāki, gan tālāki kaimiņu 
novadu pārstāvji, ciemiņi no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, ceļu uz Rugājiem 
bija mērojuši arī dalībnieki no Polijas. Pozitīvi un sportiski noskaņoti sociālās 
aprūpes darba veicēji jau no rīta pulcējās Rugāju parka estrādē, lai iepazīstinā-
tu klātesošos  ar  komandām un pierādītu, ka viņi atbilst arī sporta spēļu vad-
motīvam “Kam nav 100, tas var un dar’!” Ar skaļiem saukļiem un sirsnīgām 
prezentācijām   pieskandinot    parka   estrādi,   dalībnieku   ceļš   tālāk  veda   
uz Rugāju    sporta stadionu, kurā pārbaudīt veiklības, izturības un atjautības 
prasmes.      Kopā      34      komandas,     kuras     sastādīja      apmēram     300  
dalībniekus,    piedalījās    Rugāju    sporta    centra    darbinieku   un    sportistu 
sagatavotajās disciplīnās. Startējot septiņās disciplīnās, vajadzēja mācēt velt 
zelta riepu, piedalīties veiklības skrējienā, pārbaudīt precizitāti un draudzību, kā 
arī uzspēlēt MAGNUM piedāvāto vasaras hokeju.   Par   spīti   gan   svelmei,  
gan  lietum  dalībnieki  godam  pieveica  visas disciplīnas un vakarā, baudot 
svētku koncertu, uzzināja sacensību rezultātus. 

Ceļojošais kauss un karogs palika Rugājos, jo 1. vietu izcīnīja komanda “Rasas 
pērļu gudrinieki” (Latgales reģionālais atbalsta centrs, Rugāji). 

Uz Rugāju parka estrādes skatuves vienkopus sapulcējās apmērām 300 sociālās 
aprūpes darba darītāji no visas Latvijas. 

Sociālā aprūpes centra “Rugāji” komanda “Jautrās vāveres”.

Komanda “Lodes, drostalas un ko” (SAC “Lode“) no Rūjienas. 

Foto galeriju no Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
darbinieku sporta spēlēm var apskatīt Rugāju novada pašvaldības 

mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā “Galerija”. 

KOMANDAS, KURAS PIEDALĪJĀS PASĀKUMĀ 

“Rasas pērļu gudrinieki” (“Rasas pērles”, Rugāju novads) – 1. vieta 
“Bitītes” (SAC “Trapene”) – 2. vieta 
“Ražots Latvijā” (SAC “Tērvete”) – 3. vieta 

“Oranžais   prieks”   (Barkavas   pansionāts,   Madonas  novads),  “Belovežas 
sumbri” (Polija), “Jautrās vāveres” (SAC “Rugāji, Rugāju novads”), “Dāsnās 
saulespuķes” (Ludza), “Siltais” (SAC “Siltais, Gulbenes novads”), “Bučys” 
(Višķu pagasta “Rūpes”), “Nepilns 100 no Ventiņpus” (Ventspils), “Zibsnīši” 
(Ķekavas SAC),    “Vējaslotas”    (AC “Urga”,   Alojas   novads),  “Zemgales 
strazdi”    (SAC   “Zemgale”),   “Sābri”   (pansionāts   “Balvi”),   Pansionāts 
“Preiļi” (Preiļu novads), “Draiskuļi” (pansionāts “Mārciena”, Madonas no-
vads),     “Dzelzavas     dzīles”    (Dzelzavas   pansionāts,   Madonas   novads), 
“Superkomanda” (Škilbēnu SAC), “Gatartas pansionāts” (Raunas novads), 
“Viss notiek” (Veco ļaužu māja “Cerība”, Limbažu novads), “Dzirkstele” (Jūr-
malas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs), SAC “Pļaviņas”, 
“Re:animācija”  (SAC   “Dagda”, Dagdas novads), “Pīlādžogas” (SAC “Pīlā-
dzis”, Daugavpils novads), “Lodes, drostalas un ko” (SAC “Lode”), “Dzērves” 
(SAC “Siltais”, Gulbenes novads), “Gaujas zieds” (SA māja “Gauja”, In-
čukalna novads), “Jautrie kurzemnieki”, (pansionāts “Rokaiži”, Kazdangas 
novads”), “Lubānas dūjas, kam nav 100” (VSAC “Latgale”, filiāle “Lubāna”, 
Lubānas novads), “100 vēl tālu, visu varu”, (Ļaudonas pansionāts, Madonas 
novads), “Valmiera” (SAC Valmiera), Smiltenes SAC, “Raudas rota” (pan-
sionāts, “Rauda”, Engures novads),  SAC “Skuķi” (Mālpils SAC, Mālpils no-
vads). Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

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.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Informācijai!
Kā katru gadu, arī šogad Rugāju novada 

pašvaldība nodrošinās transportu uz 
Aglonu 14.augustā. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās Sociālajā 
dienestā vai pa telefoniem 27820992 (Santa Everte), 

26695251 (Anita Gavare).

Zināšanai! 
Rugāju novada muzejs no 1. - 31. augustam atvērts arī 

sestdienās. Muzeja apmeklētāju pieņemšana  sestdienās  
no plkst. 9:00 līdz 17:00. Brīvdienas – svētdienās un pirmdienās. 

No 6. augusta muzejā skatāma fotoizstāde 
“Dziesmusvētki”. 

11.08.2018.
plkst. 11.00

SATIEC “ZAAO” VIDES INICIATĪVAS „100 DARBI 
LATVIJAI” VĒSTNEŠUS, ASINI PRĀTU VIDES 

JAUTĀJUMOS UN LAIMĒ TALLINK JŪRAS 
CEĻOJUMU 4 PERSONĀM!

Spēle ir BEZ MAKSAS!

Rugāju ciema centrā 
(Kurmenes iela 36, blakus Rugāju bibliotēkai)

Vēstnieki dala īpaši sagatavotas sēklu paciņas tiem spēles dalībniekiem, kas atbild 
uz 3 jautājumiem par vidi. Katra dalībnieka uzdevums ir savu sēklu paciņu, ar 

savu individuālo kārtas numuru piereģistrēt www.100darbiLatvijai.lv mājas lapā 
nedēļas laikā. Visi, kas savu sēklu paciņu piereģistrējuši piedalās izlozē – par 

braucienu uz Stokholmu ar Tallink kuģi 4 personām. Katrā pilsētā/novadā, kur 
vēstnieki ierodas tiek izlozēts viens ceļojums!

Informācijai: Agrita Luža (Mob.t. 27843383)

25.augustā no plkst. 12.00 
Rugāju novada, Lazdukalna pagasta “Saipetniekos”

“Saipetnieku diena 2018”
Programmā:
- Atraktīvas un sportiskas aktivitātes bērniem un 
   pieaugušajiem.
- “LaserTag LATGALE” piedāvātā spēle.
- Iespēja apskatīt Senlietu privātkolekciju “Saipetnieki”.

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
18. augustā plkst. 10.00 

iesvētīs medu, augļus, dārzeņus.

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un 
pro� lakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros 
turpinās    nodarbības   nūjošanā   kopā   ar   treneri   Zinaidu  Loginu  un 
vingrošanas nodarbības ar � zioterapeitu Andri Bačuku.
Aicinām iedzīvotājus apmeklēt � zioterapeita vingrošanas nodarbības 
07.08.2018. pulksten 19:00 
14.08.2018. pulksten 19:00
21.08.2018. pulksten 19:00
Rugāju sporta centrā, Rugājos, Kurmenes ielā 87A.

Kā arī būsiet laipni lūgti uz nūjošanas nodarbībām 20.09.2018. un 
25.09.2018., kas notiks pie Rugāju ūdenskrātuves (peldvietā). Precīzs 
nodarbību    laiks    tuvākajā   laikā   būs    pieejams   novada   mājas  lapā 
www.rugaji.lv kā arī informācija tiks izvietota uz informācijas stendiem 
novada teritorijā. 

Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs!

  Dievkalpojumi  AUGUSTA mēnesī  AUGUSTOVAS Svētās 
  Elizabetes Romas katoļu baznīcā

  05.08 pulksten 12.00   I mēneša svētdiena
  19.08 pulksten 12.00

  Dievkalpojumi AUGUSTA mēnesī  SKUJETNIEKU baznīciņā

  24.08. pulksten 11.00 Svētais apustulis Bartolomejs, svētki 

  Dievkalpojumi AUGUSTA mēnesī RUGĀJU Romas katoļu 
  baznīcā

  05.08. pulksten 14.00    I mēneša svētdiena
  19.08. pulksten 14.00


