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Kurmenīte
Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums

Rugāju novada pašvaldības konkurss
„Skaistākais Ziemassvētku noformējums”

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas
2020. gada 27. novembra rīkojumu Nr. 3.7/23

1.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 mērķi 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 2020. gada 1.decembra līdz 
2020. gada 23.decembrim (ieskaitot).
2.2. Konkursam pieteikumu iesniedz 
elektroniski, sūtot pieteikumu, noformētā 
objekta fotogrāfiju un nosaukumu 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 (pieejama 
www.rugaji.lv). 
2.4. Dalībai konkursā objektu var pieteikt 
arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai 
nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot 
to ar īpašnieku. 

2.5. Konkursa dalībnieki, piesakoties dalībai 
konkursā, saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu, dod piekrišanu, ka viņa 
dati tiek izmantoti konkursa publicitātei, tajā 
skaitā pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv un 
pašvaldības www.facebook.com lapā “Rugāju 
novads”.  

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība

3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti 
pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētku 
un Jaunā gada tradīcijām un noskaņai;
3.1.2. Ideja un tās realizācija;
3.1.3. Noformējuma materiālu pielietojums, 
krāsu risinājums un oriģinalitāte;
3.1.4. Noformējuma saderība ar ēkas 
arhitektūru un apkārtējo vidi;
3.1.5. Noformējuma stila vienotība, vizuālā 
koptēla kvalitāte. 
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 rīkojumu izveido 
pašvaldības izpilddirektors.
3.5. Konkursa žūrija vērtē objektus saskaņā ar 
vērtēšanas kritērijiem. Objekti 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. Papildus punktus iespējams iegūt 
pievienojot nelielu stāstījumu par tēmu 
“Mūsu Ziemassvētku un Jaunā gada 
tradīcijas”. 
3.7. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu 
vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām 
nepiešķirt  nevienam pretendentam. 
3.8. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana 
notiek no 2020. gada 28. decembra līdz 2020.
gada 30. decembrim.
3.9. Iedzīvotāji par sev tīkamāko objektu var 
nobalsot Rugāju novada www.facebook.
com kontā “Rugāju novads” (1 “like”  - 1 
punkts). Balsot iespējams no 2020. gada 23. 
decembrim līdz 2020. gada 31. decembrim. 
3.10. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un 
uzvarētāji apbalvoti  līdz 2021.gada 8.janvārim.
3.11. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 
Rugāju novada domes mājas lapā internetā: 
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 350 euro (trīs simti piecdesmit)  
apmērā.
4.2. Konkursa noslēgumā tiek piešķirtas balvas 
par objektiem, kuru noformējums novērtēts 
ar vislielāko punktu skaitu, katrā kategorijā. 
Pārējie dalībnieki saņem veicināšanas balvas.

KONKURSA PIETEIKUMA VEIDLAPA 
PIEEJAMA MĀJASLAPĀ 

WWW.RUGAJI.LV
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Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2020. gada 19.novembrī notika 
Rugāju novada domes sēde, kurā 
piedalījās – 8 deputāti: Sandra 
Kapteine, Kārlis Brūvers, Kaspars 
Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris 
Kalnējs, Andris Leons, Maruta 
Paidere, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika 
pieņemti divdesmit septiņi lēmumi.

Par noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. apstiprināt noteikumus Nr. 6/2020 
“Rugāju novada domes izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtība”;
2. uzdot Rugāju novada domes 
priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei 
piešķirt prēmijas Rugāju novada 
vidusskolas direktorei Ivetai 
Arelkevičai, balstoties uz Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta 2020. gada 
2. aprīļa lēmumu Nr. 3-21e/50, un 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktorei Ilzei Burkai, balstoties uz 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
2020. gada 15. septembra lēmumu Nr. 
3-21e/103.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja L. U. 
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līguma termiņu zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38640080168 
un nepagarināt nomas termiņu zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
38640080101 un 38640080210. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. pagarināt lauksaimniecības zemes 
nomas līguma Nr. 256, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 38640080168 
– 0,8637 ha platībā, nomas līguma 
termiņu uz 6 gadiem un noteikt zemes 
nomas maksu 54,00 EUR (bez PVN) 
par 1 ha;
2. nepagarināt lauksaimniecības zemes 
nomas līguma Nr. 256 zemes nomas 
termiņu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640080101 – 3,1 ha 
platībā un 38640080210 – 1,2863 ha 
platībā.

Par adreses piešķiršanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā 
esošo informāciju, tika konstatēts, ka 
ir nepieciešams piešķirt adresi ēkām, 
kas atrodas uz zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 38740120640 
un 38640080006. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. piešķirt adresi ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 38640080006001, 
38640080006002, 38640080006003, 
38640080006004, 38640080006005, 
38640080006006, 38640080006007, 
38640080006008, 38640080006009,, 
kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 38640080006 
un zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640080006 – 
“Grāvlejas”, Lazdukalna pag., Rugāju 
nov., LV-4577;
2. piešķirt adresi ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 38740120595001, kas 
atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 38740120640 un zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38740120640 – Skolas iela 9, Rugāji, 
Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

Par nosaukuma piešķiršanu 
nekustamajam īpašumam

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā 
esošo informāciju, tika konstatēts, 
ka līdz šim nav piešķirts nosaukums 
nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 38740190298, 38740120362, 
38740120419, Rugāju novada dome 
nolēma:
1. piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38740190298, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38740190298, 
nosaukumu “Šairas”;
2. piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38740120362, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38740120362, 
nosaukumu “Skarenes”;
3. piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 38740120419, 
kura sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 38740120427, 
nosaukumu “Auzenes”.

Par rezerves fondā ieskaitītās zemes 
vienības atzīšanu par piekrītošu 
Rugāju novada pašvaldībai

Rugāju novada dome nolēma zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640010094 – 11,84 ha platībā 
noteikt Rugāju novada pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības statusu.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības sadalīšanu un starpgabala 
statusa noteikšanu

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā 
esošo informāciju, tika konstatēts, ka, 
lai racionāli apsaimniekotu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640070425 ir nepieciešams sadalīt 
zemes vienību divos zemes gabalos, 
un noteikt starpgabala statusu.
Rugāju novada dome nolēma:

1. sadalīt Rugāju novada pašvaldībai 
piekrītošu, zemesgrāmatā nereģistrētu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
38640070425 – 12,20 ha platībā, kas 
atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju 
novadā, 2 (divos) zemes gabalos;
2. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 
1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38640070316 – 3,50 ha platībā, izveidot 
kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, 
piešķirt nosaukumu “Mazskaras”. 
Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640070316 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
3. atdalīto plānoto zemes gabalu Nr. 
2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 
38640070317 – 8,70 ha platībā, izveidot 
kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, 
piešķirt nosaukumu “Dižskaras”. 
Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38640070317 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
4. noteikt starpgabala statusu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640070316 – 3,50 ha platībā;
5. noteikt starpgabala statusu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
38640070317 – 8,70 ha platībā.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa piešķiršanu

Rugāju novada dome izskatīja 
A. K. iesniegumu par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu 
zemes vienības daļai 0,1416 ha 
platībā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 38640040234 – 1,4160 
ha platībā. Rugāju novada dome 
nolēma piešķirt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 38640040234 – 
1,4160 ha platībā un zemes vienības 
daļai – 0,1416 ha platībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja M. 
Š. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Māriņas” sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma:
1.1. no nekustamā īpašuma “Māriņas” 
ar kadastra Nr. 38740120057 – 104,60 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 38740140107 
– 25,80 ha platībā, izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un piešķirot 
nosaukumu “Dižegle”;
1.2. mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740040257 – 12,60 
ha platībā, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
1.3. mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 38740140107 – 25,80 
ha platībā, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

2. Rugāju novada dome izskatīja I. E. 
Iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Rogi 1” sadalīšanu. Rugāju novada 
dome nolēma no nekustamā īpašuma 
“Rogi 1” ar kadastra Nr. 38740080057 
– 14,29 ha kopplatībā, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
38740080056 – 4,22 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirot nosaukumu “Arno”.

3. Rugāju novada dome izskatīja 
N. H. pilnvarotās personas V. V. 
iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Irbītes-2”sadalīšanu. Rugāju 
novada dome nolēma no nekustamā 
īpašuma “Irbītes-2” ar kadastra Nr. 
38640070064 – 42,59 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 38640070064 – 30,04 ha 
platībā, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un piešķirot nosaukumu 
“Irbīšu pļava”.

Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā 
izsolē

Nekustamais īpašums “Māriņas 2”, 
kadastra Nr. 38640040088 – 9,95 
ha platībā, sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
38740040316, atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā, pieder Rugāju novada 
pašvaldībai. Ņemot vērā, ka īpašums 
nav nepieciešams pašvaldības 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai 
un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības 
budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu 
atsavināt.
Rugāju novada dome nolēma 
sagatavot atsavināšanai atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu “Māriņas 2” ar 
kadastra numuru 38740040088 – 9,95 
ha platībā, kas atrodas Rugāju novada 
Rugāju pagastā.

Par pakalpojumu maksas atcelšanu

Rugāju novada dome 2013. gada 
21. novembrī pieņēma lēmumu “Par 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 
ar kuru cita starpā tika apstiprināta 

Rugāju novada domes 2020. gada 19. novembra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Turpinājums 3.lpp.
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arī maksa par Dzimtsarakstu nodaļas 
pakalpojumiem. Rugāju novada 
dome 2020. gada 21. oktobrī saņēma 
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta uzziņu par Rugāju 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
pārbaudi, kurā bija norādīts veikt 
izmaiņas darba procesā, lai atbilstoši 
normatīvajam regulējumam bez 
papildus maksas iekasēšanas 
nodrošinātu to darbību veikšanu, par 
kurām noteikta valsts nodeva.
Līdz ar to, no 2013. gada 21. 
novembrī apstiprinātā Rugāju 
novada domes un tās iestāžu sniegto 
maksas pakalpojumu izcenojuma 
nepieciešams svītrot 1. pielikuma 
9.3, 9.4. un 9.5. apakšpunktu. 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
ierosina svītrot arī 9.2. apakšpunktu.
Rugāju novada dome nolēma no 
2013. gada 21. novembrī apstiprinātā 
Rugāju novada domes un tās iestāžu 
sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojuma svītrot 9.2., 9.3, 9.4. un 
9.5. apakšpunktus.

Par nomas maksas apstiprināšanu 
un līguma slēgšanu

Rugāju novada dome izskatīja SIA 
“GP Systems” vēstuli ar lūgumu 
iznomāt SIA ”Latvijas Mobilais 
Telefons” vietu uz Skujetnieku ūdens 
torņa jumta un tā pakājē, lai izvietotu 
aparatūras. Radio bāzes stacijas 
aparatūras novietošanai nepieciešami 
8m2 un tās paredzēts uzstādīt, lai 
uzlabotu 3G, 4G interneta pārklājumu 
Skujetnieku ciema teritorijā. SIA 
“GP Systems” piedāvā maksāt nomas 
maksu 150,00 euro mēnesī kā arī 
papildus pievienotās vērtības nodokli. 
Rugāju novada dome nolēma 
slēgt līgumu ar SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” par būves 
(ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā 
īpašumā “Skujetnieku ūdenstornis”, 
Skujetniekos, Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu 
nenorobežotas daļas nomu SIA 
“Latvijas Mobilais Telefons” 
elektronisko sakaru tīkla objekta 
ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 
(desmit) gadiem. Apstiprināt nomas 
maksu 150,00 EUR (viens simts 
piecdesmit euro un 00 centi) mēnesī, kā 
arī papildus PVN Latvijas republikas 
spēkā esošajos normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā un kārtībā.

Par nolikuma apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt Rugāju novada Sociālā 
dienesta Dienas aprūpes centra 
nolikumu

Par grozījumiem Rugāju novada 
Sociālā dienesta struktūrvienības 
amata vienību un amatalgu sarakstā

Rugāju novada dome nolēma 

veikt grozījumus Rugāju novada 
Sociālā dienesta struktūrvienības 
amata vienību un amatalgu sarakstā 
izveidojot jaunas amata vienības:
1. izveidot amata vienību sociālā 
dienesta Dienas aprūpes centra 
vadītājs, Profesiju klasifikatora kods 
1344 07, atbilstoši 0,6 amata slodzei 
un nosakot amatalgu 850,00 EUR 
(astoņi simti piecdesmit euro un 
00 centi) mēnesī, jeb 510,00 EUR 
(pieci simti desmit euro un 00 centi) 
atbilstoši 0,6 amata slodzei;  
2. izveidot amata vienību sociālais 
darbinieks, Profesiju klasifikatora 
kods 2635 01, atbilstoši 0,8 amata 
slodzei un nosakot amatalgu 750,00 
EUR (septiņi simti piecdesmit euro 
un 00 centi) mēnesī, jeb 600,00 EUR 
(seši simti euro un 00 centi) atbilstoši 
0,8 amata slodzei;  
3. izveidot divas amata vienības - 
sociālais rehabilitētājs, Profesiju 
klasifikatora kods 3412 02, atbilstoši 
vienai amata slodzei, nosakot amatalgu 
650,00 EUR (seši simti piecdesmit 
euro un 00 centi) mēnesī;
4. izveidot divas amata vienības – 
aprūpētājs, Profesiju klasifikatora 
kods 5322 02, atbilstoši vienai amata 
slodzei, nosakot amatalgu 500,00 
EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
mēnesī;
5. izveidot amata vienību – 
grāmatvedis, Profesiju klasifikatora 
kods 3313 01, atbilstoši 0,16 amata 
slodzei un nosakot amatalgu 660,00 
EUR (seši simti sešdesmit euro un 00 
centi) mēnesī, jeb 105,60 EUR (viens 
simts pieci euro un 60 centi) atbilstoši 
0,16 amata slodzei;
6. izveidot amata vienību – apkopējs, 
Profesiju klasifikatora kods 9112 
01, atbilstoši vienai amata slodzei, 
nosakot amata vienības mēneša darba 
algu – minimālā mēneša darba alga.

Par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu
 
1. Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada                               10. 
novembra nomas tiesību izsoles 
protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 
0250 nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības nomas tiesību  izsolē 
A. K. bija vienīgais nomas tiesību 
pretendents, līdz ar ko nosolīja lielāko 
nomas maksu - 64,00 euro bez PVN 
par 1 ha, jeb 74,99 euro bez PVN par 
visu nomas zemes gabalu ar kopējo 
platību – 1,1717 ha. 
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0250 – 1,1717 ha 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus 
un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar A. K. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 

004 0250 – 1,1717 ha platībā nomu. 

2. Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada                               10. 
novembra nomas tiesību izsoles 
protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 008 
0051 nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības nomas tiesību  izsolē  
ZS “Silarozes 1” īpašnieks S. R. bija 
vienīgais nomas tiesību pretendents, 
līdz ar ko nosolīja lielāko nomas 
maksu - 64,00 euro bez PVN par 1 
ha, jeb 215,68 euro bez PVN par visu 
nomas zemes gabalu ar kopējo platību 
3,37 ha. 
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3874 008 0051 – 3,37 ha 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus 
un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar ZS “Silarozes 1” 
īpašnieku S. R. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
008 0051 – 3,37 ha platībā nomu. 

3. Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada                               10. 
novembra nomas tiesību izsoles 
protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 006 
0048 nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības nomas tiesību  izsolē 
A. K. bija vienīgais nomas tiesību 
pretendents, līdz ar ko nosolīja lielāko 
nomas maksu - 64,00 euro bez PVN 
par 1 ha, jeb 96,00 euro bez PVN par 
visu nomas zemes gabalu ar kopējo 
platību – 1,5 ha. 
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0048 – 1,5 ha 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus 
un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar A. K. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
006 0048 – 1,5 ha platībā nomu. 

4. Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada                               10. 
novembra nomas tiesību izsoles 
protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldībai piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0186 nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības nomas tiesību  izsolē 
B. B. bija vienīgais nomas tiesību 
pretendents, līdz ar ko nosolīja lielāko 
nomas maksu - 64,00 euro bez PVN 
par 1 ha, jeb 92,38 euro bez PVN par 
visu nomas zemes gabalu ar kopējo 
platību – 1,4435 ha. 
Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3864 008 0186 – 1,4435 ha 
platībā nomas tiesību izsoles rezultātus 
un parakstīt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu ar B. B. par pašvaldības 
tiesiskajā valdījumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
008 0186 – 1,4435 ha platībā nomu. 

Par nekustamā īpašuma “Dūkuris”  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja 
Rugāju novada pašvaldības Izsoļu 
komisijas 2020. gada 28. oktobra 
izsoles protokolu un tam pievienotos 
dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošo nekustamo 
īpašumu “Dūkuris” ar kadastra numuru 
3864 007 0196 izsoli. Nekustamā 
īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza 
četri pretendenti. SIA “Silvestica 
Green Forest Latvia” pilnvarotā 
persona N. B. nosolīja augstāko cenu 
- 28 666,73 euro, līdz ar ko ieguva 
tiesības uz nekustamo īpašumu 
“Dūkuris”. Atrēķinot iemaksāto 
nodrošinājuma naudu 1 966,67 euro, 
gala summa par nekustamo īpašumu 
ir 26 700,06 euro. Rugāju novada 
dome nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Dūkuris” ar kadastra numuru 
3864 007 0196 izsoles rezultātus un 
parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu ar SIA “Silvestica Green Forest 
Latvia” pilnvaroto personu N. B. 

Par nekustamā īpašuma 
“Lielroziņas” atsavināšanu 
Rugāju novada dome 2020. gada 
15. oktobrī ar lēmumu Nr. 271 “Par 
nekustamā īpašuma “Lielroziņas” 
atsavināšanas ierosināšanu atklātā 
izsolē” nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu “Lielroziņas” ar kadastra 
numuru 3864 001 0187 – 11,91 ha 
platībā. Atbilstoši Pašvaldības mantas 
novērtēšanas komisijas 2020. gada 9. 
novembra sēdes lēmumam, nekustamā 
īpašuma “Lielroziņas” nosacītās cena 
ir 23 725,00 euro. Izsoles sākumcena 
ir vienāda ar nosacīto cenu.
Rugāju novada dome nolēma:
1.atsavināt atklātā izsolē nekustamo 
īpašumu “Lielroziņas” ar kadastra 
numuru 3864 001 0187 – 11,91  ha 
platībā, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 
001 0183, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Lielroziņas” izsoles sākumcenu – 23 
725,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši 
septiņi simti divdesmit pieci euro un 
00 centi). 

Par nekustamā īpašuma 
“Mežakakts” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2020. gada 
15. oktobrī ar lēmumu Nr.218 „Par 
nekustamā īpašuma „Mežakakts” 
atsavināšanas ierosināšanu” nolēma 
sagatavot atsavināšanai nekustamo 
īpašuma „Mežakakts” ar kadastra 

Turpinājums 4.lpp.
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numuru 38640040017 – 2,79 ha 
kopplatībā. Saskaņā ar vērtēšanas 
atskaiti nekustamā īpašuma 
„Mežakakts” nosacītā cena ir 2 365,00 
euro. Nekustamā īpašuma pārdošanas 
cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Nekustamais īpašums ,,Mežakakts”, 
kadastra Nr. 38640040017 – 2,79 
ha kopplatībā, atrodas Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā, pieder Rugāju 
novada pašvaldībai. Zemes gabals ir 
apbūvēts. Uz zemes vienības atrodas 
būve ar kadastra apzīmējumu 3864 
004 0160 001, uz kuras īpašumtiesības 
ir reģistrētas J. K. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. atsavināt nekustamo īpašumu 
,,Mežakakts” ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0017– 2,79 ha kopplatībā, 
kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā, par labu J. K.;
2. apstiprināt nekustamā īpašuma 
,,Mežakakts” nosacīto cenu 2 365,00 
EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit 
pieci euro un 00 centi).

Par zemes nomas tiesību izsoli

Rugāju novada dome nolēma izsolīt 
nomas tiesības uz Rugāju novada 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3864 008 0414, kas atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā – 1,0362 
ha kopplatībā (zemes gabals bez 
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
 
Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma 
pieņemt saistošos noteikumus Nr. 
10/2020 Grozījumi Rugāju novada 
domes 2013.gada 23.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.9/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības 
pabalstiem”.

Par dzīvojamās telpas īri

Rugāju novada dome izskatīja A. F. 
iesniegumu par dzīvojamās platības 
“Žagariņi - 5”,  Rugāju pagasts, Rugāju 
novads piešķiršanu. Dzīvojamā telpa 
ar adresi: “Žagariņi - 5”, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads ar kopējo 
platību 47,2 m2 ir Rugāju novada 
domei piederoša un uz doto brīdi 
brīva dzīvojamā telpa bez ērtībām. 
Rugāju novada dome nolēma izīrēt 
A. F. pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu ar adresi: “Žagariņi - 5”, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads, nosakot īres 
maksu 4,25 EUR (četri euro un 25 

centi) mēnesī.
Par Rugāju Sporta centra direktora 
iecelšanu amatā

Rugāju novada dome 2020. gada 
22. oktobrī izsludināja konkursu 
uz vakanto Rugāju Sporta centra 
direktora amatu. Līdz konkursa 
nolikumā norādītajam beigu termiņam 
- 2020. gada 11. novembrim, tika 
saņemti divi pieteikumi uz vakanto 
amatu. Konkursa pretendentu 
vērtēšanas komisija ieteica iecelt Initu 
Briedi Rugāju novada Sporta centra 
direktores amatā.
Rugāju novada dome nolēma iecelt 
Initu Briedi Rugāju novada Sporta 
centra direktores amatā.

Par pabalsta ēdināšanai 
profesionālās izglītības iestādēs 
izmaksāšanas kārtību

Rugāju novada domes 2013.gada 
23.septembra saistošo noteikumu 
Nr.8/2013 „Par Rugāju novada 
pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstiem” 20.2 punkts paredz 
pabalstu ēdināšanai profesionālās 
izglītības iestādēs. Uz pabalstu 
ēdināšanai (pusdienām) profesionālās 
izglītības iestādēs var pretendēt 
ģimenes (personas), kuras ir atzītas 

par trūcīgām vai maznodrošinātām. 
Tāpat paredzēts, ka pabalstu 
ēdināšanai (pusdienām) profesionālās 
izglītības iestādēs mācību gada 
laikā piešķir izglītojamajam, kurš 
mācās kādā profesionālās izglītības 
iestādē klātienē un kurš ir deklarējis 
savu dzīvesvietu Rugāju novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 1.50 
euro vienā dienā. 
Rugāju novada dome nolēma 
noteikt, ka Rugāju novada dome 
pabalstu ēdināšanai profesionālās 
izglītības iestādēs ģimenei (personai), 
kura noteiktajā kārtībā ir atzīta par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un kura 
mācās kādā profesionālās izglītības 
iestādē klātienē, un ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu Rugāju novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
1.50 EUR (viens euro, 50 centi) 
apmērā, izmaksā, pārskaitot uz vecāku 
norādīto bankas kontu. Augstākminēto 
piemēro kamēr mācības attiecīgajā 
profesionālās izglītības iestādē notiek 
attālināti.

Ar izvērtstu domes sēžu lēmumu 
tekstu var iepazīties mājaslapā 

www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes/Lēmumi 2020

Rugāju novada dome 
izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu
Nekustamo īpašumu “Lielroziņas” ar kadastra numuru 3864 001 
0187 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums 
atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0183 – 11,91 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 23 725,00  EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 
mājaslapā www.rugaji.lv. Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: 
liga.cepurniece@rugaji.lv.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju 
novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29.decembrim, plkst. 9.30.  
Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 
2020. gada 29.decembrim, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 
20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma 
cenas, tas ir  2 372,50 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, 
Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001. 
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju 
novada domes sēžu zālē 2020. gada 29.decembrī, plkst. 10.00.

Tiek izsludināta Rugāju novada 
domes tiesiskajā valdījumā 
esošas zemes vienības nomas 
tiesību izsole
Tiek izsludināta Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības – 
lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0414 – Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā – 1,0362 ha platībā, mutiska nomas tiesību izsole.
Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā 
www.rugaji.lv. Kontaktpersonas: jautājumos par zemes vienības nomas noteikumiem - 
Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039; 
jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, tālrunis 29342304.
Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0414 – iznomājamā platība 1,0362 ha.
Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par 
lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0414 var iesniegt Rugāju novada 
domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 8.decembrim plkst. 9.50. 
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 8.decembrī plkst. 10:00. Nomas tiesību izsoles 
sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 55,95 EUR bez PVN, par visu iznomājamo 
zemes gabala platību 1,0362 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 
1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā 
pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Visiem pretendentiem 
jāsamaksā reģistrācijas nodeva par nomas tiesību izsoli, 10,00 EUR Rugāju novada 
domes norēķinu kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.
Nr. 90009116736. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

No jaunā gada Latvijā minimālā alga būs 500 eiro
Informācija: Labklājības ministrija

No 2021. gada 1. janvāra valstī 
noteiktā minimālā mēneša darba 
alga tiek paaugstināta no 430 eiro 
līdz 500 eiro. 
        To paredz otrdien, 24. novembrī, 
valdības sēdē pieņemtie Ministru 

kabineta noteikumi „Grozījums 
Ministru kabineta 2015. gada 
24. novembra noteikumos Nr. 656 
„Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normālā darba 
laika ietvaros un minimālās stundas 
tarifa likmes aprēķināšanu””. 
“Minimālā alga pēdējos trīs gadus bija 

nemainīga un ir pienācis pēdējais brīdis 
to pārskatīt. Man ir prieks, ka koalīcijā 
vienbalsīgi panākta vienošanās par 
to. Tādējādi darba ņēmējiem bez 
apgādājamajām personām, kuri saņem 
minimālo algu, reālais pieaugums 
būs gandrīz 50 eiro. Tas ir ilgi gaidīts 
pielikums, kas nākotnē jāturpina, 

bet vienlaikus būtu jāizskata iespēja 
celt arī neapliekamo minimumu,” 
uzsver labklājības ministre Ramona 
Petraviča. Aprēķināts, ka darbinieks, 
kuram darba alga no 430 eiro mēnesī 
palielināsies līdz 500 eiro mēnesī, 
iegūs par aptuveni 50 eiro mēnesī 
vairāk.
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Informē pašvaldība

Rekomendējam, ka klātienes 
pakalpojumi nodrošināmi TIKAI 
neatliekamos gadījumos, krīzes 
situācijās vai gadījumos, ja tos nav 
iespējams sniegt attālināti. Klātienē 
pakalpojumus drīkst sniegt, ja tiek 
nodrošināta epidemioloģisko drošības 
prasību ievērošana, valstī noteiktie 
ierobežojumi un piesardzības 
pasākumi.
       Aicinām izvērtēt iespēju iesniegt 
iesniegumu attālināti:

1. parakstītu ar drošu elektronisku 
parakstu;
2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv 
e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
3. kur iespējams, e-pastā vai 
telefoniski;
4. ir nodrošināta iespēja iesniegumus 
atstāt slēgtā pastkastītē vai kādā 
citā drošā vietā (pie Rugāju novada 
domes (Kurmenes iela 48, Rugāji) 
atrodas slēgta pastkastīte, kurā 
iespējams ievietot dokumentus. Slēgta 

pastkastīte dokumentu ievietošanai 
pieejama arī pie Lazdukalna pagasta 
pārvaldes (Bērzu ielā 8, Benislava).

Jautājumu gadījumā zvanīt: 

Sociālā dienesta vadītāja
ILONA DOBROVOĻSKA
Tālrunis: 27820992
E-pasts: ilona.dobrovolska@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis: 26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)

Sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm, ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbu ārkārtējās situācijas laikā

Daina Tutiņa
Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Izbūvēs meža autoceļu

Rugāju novada domē saskaņošanai 
ir saņemta būvniecības ieceres 
dokumentācija par  meža  autoceļa 
“Lieknītes autoceļš” izbūvi 0,9 km 
garumā (galvenās zemes vienības – 
kadastra apzīmējums 38640110022, 
kadastra numurs 38640030003). 
Jaunais ceļš  atradīsies Lazdukalna 
pagastā, kas  pieslēdzas  pašvaldības 
autoceļam Silaines gateris – Liepnīte. 

Krūmu pļaušana pašvaldības 
autoceļiem 

Ņemot vērā, ka pašvaldībai nav tādu 
resursu, lai nopļautu  vai novāktu 
apaugumus – krūmus ceļa nomalēs un 
grāvjos, šogad tika nolemts piesaistīt 
ārpakalpojumu. 
          Autoceļi, kuriem šogad tiek 
nopļauti apaugumi, ir Blāzma – 
Benislava, Ozolnes – Liepari  (ceļa 
posmam), Aizupes apvedceļš, Kapūne 
-Klāni, Klānu ceļš, Rūbāni – Fabriki, 
Cepurnieku kapu ceļš, Daudzenes 
dzirnavas -Baldones (ceļa posmam).
     Krūmu   nopļaušana   nodrošina   
drošākus braukšanas apstākļus, uzlabo 
pārredzamību, kā arī novērš tālāku ceļa 
seguma stāvokļa pasliktināšanos, tāpēc 
arī nākošajā gadā jāparedz finansējums 
šāda veida pakalpojumam, arī citiem 
ceļiem, īpaši tur, kur ir intensīvāka 
satiksme. 
     Krūmu pļaušanas darbus veic 
SIA “M.M.P” (juridiskā adrese 
“Mežsētas”, Rugāju pagasts), kas 
līdzīgu pakalpojumu ir snieguši  
pašvaldības autoceļa Vikšņi-Silenieki 
grāvju izpļaušanā.  

Labiekārtošanas darbi 
kapsētās

Viena no pašvaldības funkcijām 
ir kapsētu uzturēšana. Rugāju 
novada teritorijā ir 26  kapsētas, 
kuru uzturēšana prasa ievērojumus 

finanšu resursus, lai nodrošinātu  
atkritumu savākšanu, ūdens resursu  
nodrošināšanu u.c. darbus. 
         Tāpat katru gadu tiek paredzēti 
līdzekļi bīstamo koku griešanai 
kapsētās,  ko Saimnieciskā nodaļa 
nevar saviem spēkiem izdarīt. Šogad 
bīstamo koku griešanai, piesaistot 
pakalpojumu sniedzēju, ir izlietoti 
3420 euro, tajā skaitā 1995 euro 
Stāmeru, Čušļu, Silenieku, Cūkusalas 
un Dubļukalna kapsētās, nogriežot 21 
koku. 1425 euro izlietoti bīstamo koku 
griešanai Garosilu un Lieparu kapsētās, 
nogriežot 15 kokus. Visbiežāk par 
šādiem kokiem pašvaldībai  ziņo 
kapu vecākie vai arī piederīgie.  
Pašvaldība pateicas kapu vecākajiem, 
kuri  brīvprātīgi, bez samaksas,  ir 
uzņēmušies  šo pienākumu un godam 
arī to veic, kā arī piederīgajiem, 
kas regulāri piedalās talkās un arī 
ziedo naudu kapsētu labiekārtošanai.  
Pašvaldība, ja nepieciešams, iesaistās 
ar traktortehniku un saviem cilvēku 
resursiem. 
          Katru gadu pašvaldība atvēl 
lielāku naudas summu  kādas kapsētas 
sakārtošanai.  Šoruden Ievērojamus  
labiekārtošanas darbus Garosilu 
kapsētā ir veikusi Saimnieciskā 
nodaļa, sakārtojot  kapsētas pieguļošo 
teritoriju, izgriežot krūmājus un 
novācot atkritumus. Rezultātā tika 
izveidota viena vieta atkritumu 
izvietošanai, kā arī paredzot iespēju 
atsevišķi tos šķirot.  Atliek cerēt uz 
piederīgo godaprātu, lai atkritumi 
tiešām  tiktu izmesti vienā vietā. 
Atsevišķos posmos tiks nomanīts arī 
žogs. 
        Aktuāls jautājums ir ne tikai par 
Pokrotas kapsētas uzturēšanu, bet arī 
par  Pokratas kapu kapličas – vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļa 
saglabāšanu.  No vienas puses Valsts 
pieminekļu aizsardzības inspekcija ir 
norādījusi, ka nepieciešams minēto 
ēku sakārtot, no otras puses nevar 
pierādīt īpašumtiesības, lai varētu 
izstrādāt ēkas atjaunošanas projektu, 
piesaistīt finanšu līdzekļus.  Kā liecina 
Rugāju muzeja materiāli, tad kapliča 
ir   uzcelta   par   cilvēku  ziedotajiem 

līdzekļiem. Pašvaldība ir veikusi   
kapsētas teritorijas zemes uzmērīšanu. 
Līdz ar to varēs iet nākošo soli un ēku, 
kā bezsaimnieka īpašumu,  uzņemt 
uzskaitē un varēs veikt projektu 
izstrādi finansējuma piesaistei.  

Par atbildes sniegšanu uz 
iesniegumu 

Pašvaldībā ir saņemts iesniegums, 
kur minēts, ka ir no Strazdiņu ciema 
iedzīvotājiem.  Taču, lai izskatītu 
jautājumu un dotu konkrētu atbildi, 
nav iespējams idenficēt iesniedzējus, 
jo ir tikai iedzīvotāju paraksti, kā arī 
nav norādīts, kam sūtīt atbildes vēstuli 
uz iesniegumu. Lūgums precizēt 
informāciju iesniegumā!
 

Noslēgts līgums par 
piebraucamo ceļu asfaltēšanu 
Skujetniekos

Veiksmīgi  noslēdzies  iepirkums 
par Skujetnieku ciema, Liepu ielas 
daudzdzīvokļu māju piebraucamo ceļu 
sakārtošanu. Ceturtajā reizē, rīkojot 
iepirkumu, pieteicās  5 pretendenti, 
piedāvājot cenas no 39 651,78 euro 
(bez pievienotā vērtības nodokļa 
21 %) līdz pat 58 621,48 euro (bez 
pievienotā vērtības nodokļa 21 %).
       Līgums ir noslēgts ar pretendentu, 
kurš piedāvāja lētāko cenu, tas ir 
SIA “CBB” (juridiskā adrese Tvaika  
iela 2a, Jēkabpils). Līguma izpildes 
termiņš ir noteikts 2021.gada 26.maijs. 

Līguma ietvaros paredzēti šādi darbi 
– pie caurtekām novadgrāvju tīrīšana, 
caurteku pārbūve, grunts izņemšana, 
šķembu pamatnes virskārtas izveide un 
karstā asfalta virskārtas atjaunošana.

Covid-19 analīžu nodošanas 
punkts arī Balvos

Ar  30.novembri  Balvos darbu uzsāk 
Centrālās Laboratorijas COVID – 
19 koronavīrusa analīžu nodošanas 
punkts.  Adrese: Balvi, Vidzemes iela 
2 (Balvu slimnīcas iekšpagalms) sekot 
norādēm.
Punkta darbība notiek pēc pieraksta 
principa. Pierakstīties analīžu 
veikšanai iespējams pa tālruni 8330. 
Analīžu nodošanas punktā jālieto 
mutes un deguna aizsargmaska, jāietur 
2m distance, pirms ienākšanas lūdzam 
pieklauvēt! Tāpat laicīgi jāsagatavo  
personas apliecinošs dokuments, kā 
arī atbildes saņemšanai e-pasta adrese 
un telefona numurs. Lūdzam ierasties 
savā pieraksta laikā un nedrūzmēties! 
Uz valsts apmaksātām analīzēm 
nosūtījumu izsniedz ģimenes ārsts. 
Maksas analīžu veikšanai jāuzrāda 
maksājuma uzdevums. Ar skaidru 
naudu norēķināties nav iespējams. 
Neskaidrību un jautājumu gadījumā 
zvanīt pa tālruni 27093700. 
(Informācija: Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienība).

Garosilu kapsētas labiekārtošanas darbi
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Informācija 
sociālajos 
jautājumos
Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika 
posmā no 2020.gada 1. oktobra  līdz 
30. oktobrim:

Izmaksāti:
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām 
ģimenēm un maznodrošinātajām 
personām ar 1. grupas invaliditāti, 
vientuļajiem pensionāriem) – EUR 
1070,00
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
853,00
Pabalsts bāreņiem un aizbildņiem – 
EUR 2374,33
Bēru pabalsti – EUR 150,00
Ēdināšana skolā – EUR 28,44
Pabalsts briļļu iegādei izdevumiem 
bērniem – EUR 25,00
GMI – EUR 64,00
Pabalsts patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai bērnam, kuram 

ārpusģimenes aprūpe beidzas – 
EUR 245,38
Pabalsts sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei bērnam, 
kuram  ārpusģimenes aprūpe 
beidzas – EUR 250,00
Pabalsts dzīves jubilejā – EUR 90,00
  
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2020.gadam – 
EUR 74801,00
Izlietotie līdzekļi oktobrī – EUR 
5854,77
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 
EUR 44930,82

Trūcīgas personas statuss spēkā – 
163 personām

Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā - 93 personām

Piešķirts:
GMI pabalsts -1 personai
Ārstēšanās pabalsts – 24 personām
Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei 
–  9 personām
Pabalsts mājokļa remontam – 6 
personām 
Pabalsts bērnam bārenim ikmēneša 
izdevumu segšanai – 3 personām
Pabalsts aizbildnim – 1 personai
Pabalsts audžuģimenei – 2 personām
Sociālās aprūpes pakalpojums SAC 
“Rugāji” – 2 personām
Sociālās aprūpes pakalpojums 
“Aprūpe mājās”  – 3 personām

Pagarināts trūcīgo 
un maznodrošināto 
izziņas termiņš līdz 
2021. gada 
beigām
Informācija: Labklājības ministrija

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par 
pagarinātu līdz 2021. gada 31. janvārim.
Termiņa pagarinājumu jau pavasarī noteica grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 
Tie paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms 
par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Papīra 
formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais 
dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 
31. janvārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas 
ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības 
iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un 
citur, kur nepieciešama šāda izziņa. Cilvēki, kuri saņem 
valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/
vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos 
pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās 
ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai 
maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma 
sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības 
sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.  
LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod 
tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības 
noteikto atbalstu un atvieglojumus. Ja persona ir atzīta 
par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus 
veselības aprūpes sistēmā:
- nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus;
- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā 
stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
- saņemot valsts kompensējamos medikamentus 
līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas 
no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par 
recepti.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai 
maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz 
cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas 
preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, 
ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Rīcība situācijā, 
kad vecāks 
ir saslimis ar 
COVID-19 un ir 
nepieciešams 
nodrošināt bērna 
aprūpi drošos 
apstākļos
Ģimenes locekļus un personas, kuras dzīvo vienā 
dzīvoklī vai mājā (mājsaimniecībā) ar pacientu, 
kuram ir apstiprināta Covid-19 infekcija, uzskata 
par augsta inficēšanās riska kontaktpersonām. 
Neatkarīgi no tā, vai persona, kurai apstiprināta 
Covid-19 infekcija, atrodas slimnīcā vai mājās, 
kontaktpersonām, kuras dzīvo kopā ar slimnieku, 

tiek noteikta mājas karantīna. Atkarībā no 
infekcijas slimības gaitas, slimības attīstības 
prognozes, komplikāciju riska, inficēšanās riska 
apkārtējiem un citiem nosacījumiem ar Covid-19 
infekciju inficētais pacients var tikt izolēts slimnīcā 
vai dzīves vietā uz laiku, kamēr ir infekciozs 
(izdala infekcijas slimības izraisītājus). No 
minētā izriet, ka var rasties situācijas, kad vecāks 
ar apstiprinātu Covid-19 infekciju tiek stacionēts 
uz slimnīcu un ir nepieciešams nodrošināt bērna 
aprūpi drošos apstākļos. Informējam, ka, ja 
Rugāju novada administratīvajā teritorijā 
dzīvojošām ģimenēm rodas situācija, kad 
vecākam tiek konstatēta inficēšanās ar 
COVID -19, tad, lai nodrošinātu bērnu 
īslaicīgu aprūpi drošos apstākļos (laikā, kamēr 
vecāks atrodas stacionārā un nav iespējams 
bērnam nodrošināt aprūpi pie radiniekiem vai 
citām bērnam tuvām personām), vienlaikus 
ievērojot nepieciešamību bērnam nodrošināt 
14 dienu izolācijas pasākumus un novērot 
bērna veselības stāvokli, aicinām sazināties 
ar Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāju 
Ilonu Dobrovoļsku (27820992).

Par higiēnisko masku nodrošināšanu 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
Paredzēts, ka šī gada novembrī un decembrī  
pašvaldības nodrošinās bezmaksas higiēnisko 
masku izsniegšanu saviem iedzīvotājiem, kuriem 
noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai 
saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, 
krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. To 
nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana daudzās publiskās vietās ir 
obligāta. Minētās iedzīvotāju grupas tuvākajā 

laikā bezmaksas higiēniskās maskas varēs saņemt 
saskaņā ar katrā konkrētā pašvaldībā noteikto 
kārtību. Maskas būs vairākkārtēji lietojamas, 
ievērojot noteiktās kopšanas prasības. Katrai 
personai tiks piešķirtas divas maksas - viena 
novembrī, otra decembrī. 
      Lai saņemtu masku, lūgums iepriekš 
pieteikties pie Rugāju novada Sociālā dienesta 
darbiniecēm (Ilona Dobrovoļska, tālrunis: 
27820992; Sanita Galkina, tālrunis: 28721482, 
Kristiāna Zelča, tālrunis: 26695251).

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības 
likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā 
daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt 
ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.          
     Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā 
noteiktajam, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta 
ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ĀS (ārkārtas situācijas) 
beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 31.janvārim) 
pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura 
ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas 
tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Aizpildot iesnieguma veidlapu, kur persona 
apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene 
atrodas krīzes situācijā, t.i. mājsaimniecības 
pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, 
nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par 
dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā 
dod atļauju izmantot sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu administrēšanas 
lietojumprogrammā pieejamās valsts un 
pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.

Pabalsts krīzes situācijā
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Noslēgušies pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošanas būvdarbi trīs objektos
Lonija Melnace
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Projekti īstenoti ELFLA apakšpasākuma 4.3. 
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 
ietvaros, tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, 
kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža 
ražības paaugstināšanu, audzes veselības un 
kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu 
mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšanu.

PABEIGTI BŪVNIECĪBAS DARBI RUGĀJU 
PAGASTA, RUGĀJOS

Rugāju novada dome kopš 2018. gada nogales īsteno 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošanas būvdarbus 
Rugāju pagasta, Rugājos, Nr.18-07-A00403-000082. 
Rugāju novada būvvalde,  izskatot iesniegto 
dokumentāciju un apsekojot objektu,  2020. gada 
21. oktobrī izdeva aktu par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā. Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošanas 
būvdarbus Rugāju pagasta, Rugājos no 05.05.2020. 
– 30.09.2020. veica SIA “Ambergold”, būvprojektu 
izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “JB 
Latvija”, būvuzraudzības līgums bija noslēgts ar 
SIA “Sistēmeksperts” un to pārstāvēja būvuzraugs 
Viktors Girdo. Atjaunojot meliorācijas sistēmu,  
tika novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīti 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
grāvji 3014,0 m garumā, atjaunota caurteka, izbūvēti 
2 gb.brasli, atjaunotas drenu sistēmu iztekas, 
ierīkotas virszemes noteces, veikta sedimentācijas 
baseina izbūve.
          Projekta kopējās izmaksas ir 31737,92 
EUR, attiecināmās izmaksas ir 28181,87 EUR, no 
tām 90% jeb 25363,68 EUR ir ELFLA finansējums, 
10% pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās 
izmaksas 6374,24 EUR sedz Rugāju novada dome.

NOSLĒGUŠIES BŪVNIECĪBAS DARBI 
RUGĀJU PAGASTA, BALDONĒS

Rugāju novada dome kopš 2018. gada nogales 
īsteno pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošanas 
būvdarbus Rugāju pagasta, Baldonēs, Nr.18-
07-A00403-000081. Rugāju novada būvvalde, 
izskatot iesniegto dokumentāciju un apsekojot 
objektu,  2020.gada 3.novembrī izdeva aktu par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā. Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju 
atjaunošanas būvdarbus Rugāju pagasta, Rugājos no 

05.05.2020. – 30.10.2020. veica SIA “Ambergold”, 
būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA 
“JB Latvija”, būvuzraudzības līgums bija noslēgts ar 
SIA “Sistēmeksperts” un to pārstāvēja būvuzraugs 

Viktors Girdo. Atjaunojot meliorācijas sistēmu, 
tika novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīti 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
grāvji 3349,0 m garumā, atjaunotas caurtekas, 
atjaunotas caurtekām gala sienas, atjaunota 
kājinieku laipa, atjaunotas drenu sistēmu iztekas, 
ierīkotas virszemes noteces, veikta sedimentācijas 
baseina izbūve.
          Projekta kopējās izmaksas ir 40656,39 
EUR, attiecināmās izmaksas ir 37033,80 EUR, no 
tām 90% jeb 33330,42 EUR ir ELFLA finansējums, 
10% pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās 
izmaksas 7325,97 EUR sedz Rugāju novada dome.

PABEIGTI BŪVNIECĪBAS DARBI RUGĀJU 
PAGASTA, KAŅEPIENĒ

Rugāju novada dome kopš 2018. gada nogales īsteno 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošanas būvdarbus 
Rugāju pagasta, Rugājos, Nr.18-07-A00403-000079. 
Rugāju novada būvvalde, izskatot iesniegto 
dokumentāciju un apsekojot objektu,  2020. gada 
3. novembrī izdeva aktu par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā. Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošanas 
būvdarbus Rugāju pagasta, Rugājos no 05.05.2020. 
– 30.09.2020. veica SIA “Ambergold”, būvprojektu 
izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “Ankila”, 
būvuzraudzības līgums bija noslēgts ar SIA 
“Sistēmeksperts” un to pārstāvēja būvuzraugs 
Viktors Girdo. Atjaunojot meliorācijas sistēmu, 
tika novākts apaugums, atcelmota trase, pārtīrīti 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
grāvji 5551,0 m garumā, atjaunotas caurtekas, 
atjaunotas kājinieku laipas, izbūvēts brasls, 
atjaunotas drenu sistēmu iztekas, ierīkotas virszemes 
noteces, veikta sedimentācijas baseina izbūve.
          Projekta kopējās izmaksas ir 113427,33 
EUR, attiecināmās izmaksas ir 112355,39 EUR, no 
tām 90% jeb 101119,84 EUR ir ELFLA finansējums, 
10% pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās 
izmaksas 12307,49 EUR sedz Rugāju novada dome.

Foto: būvuzraugs Viktors Girdo
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Atjaunota 
vides 
instalācija 
Rugājos
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste

2017. gadā Rugāju novada 
pašvaldība piedalījās projektā 
“Loba doba Zīmeļlatgolā jeb 
atklāj dabas pētnieku sevī!”, kurš 
tika veltīts Latvijas simtgadei. 

Lai veicinātu dabas vērtību 
atpazīstamību Ziemeļlatgalē, tika 
radīti pieci vides instalāciju objekti, 
kas ir kā četru dabas stihiju atspulgi 
- uguns, ūdens, gaiss, zeme.
        Informējam, ka šī gada 
rudenī, Rugājos uzstādītajai vides 
instalācijai, kas ir visu uzskaitīto 
stihiju apvienojums, tika atjaunotas 
krāsas, lai tā no jauna priecētu gan 
iedzīvotājus, gan ciemiņus. Darbus 
veica vizuālās mākslas skolotājas 
Iveta Useniece un Larisa Berne. 
Vides instalāciju objekti, kas 
simbolizē dabas neaptveramo spēku 
un skaistumu, padara Ziemeļlatgali 
par vēl interesantāku un pievilcīgāku 
ceļojuma galamērķi.

Būvdarbi drīz tiks pabeigti projektā “Uzņēmējdarbības 
attīstība Austrumu pierobežā”
Lonija Melnace 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja

Projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstība Austrumu pierobežā”, 
Nr.5.6.2.0.17/I/022 ietvaros SIA 
“Pamatceļš” veic pēdējos pārbūves 
darbus Skolas un Dzelzceļa ielu 
posmos, Rugāju pagastā.
       Projekta ietvaros ir veikti zemes 
darbi, izbūvēta salizturīgā slāņa 
un minerālmateriālu ceļa pamatne, 
izbūvētas nobrauktuves uz esošajiem 
un pespektīvajiem zemes īpašumiem, 
virsūdens novadei no ceļa ierīkoti 
drenāžas kolektori, uzauguma un 
sanesumu novākšanai izrakti un 
iztīrīti esošie sāngrāvji, kas nodrošina 
pilnvērtīgu ūdens atvadi, demontētas 
esošās caurtekas un ierīkotas jaunas 
caurtekas. Būvnieks ir uzklājis 

asfaltbetona segumu 0,747 km 
garumā Skolas un Dzelzceļa ielām, un 
projektā paredzētajām nobrauktuvēm. 
Būvnieki objektu pabeigs līgumā 
paredzētajā termiņā. 
        Objektā  NĪ “Rosība”, līdz  ar  A/S 
“Sadales tīkli” jauna transformatora 
izbūvi, bija nepieciešams mainīt 
būvprojektā elektrības sadaļu, jo 
nebija iespējas izveidot elektrības 
pieslēgumu. Līdz ar ko, projekta 
ietvaros, būvniecības darbus bija 
nepieciešams pagarināt. Pašlaik 
elektroapgādes izbūves darbi ir 
izpildīti un drīz SIA “Krustpils” 
iesniegs projekta izpilddokumentāciju 
un objektu varēs gatavot nodošanai 
ekspluatācijā.
       Projekts tiek realizēts darbības 
programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa (SAM) „Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām”, 
trešajā projektu iesniegumu atlases 
kārtā „Ieguldījumi degradēto teritoriju 

revitalizācijā Latgales plānošanas 
reģiona attīstības programmas 
pielikumā noteikto teritoriju 
pašvaldībās”.

Nakts 
orientēšanās 
“Drosmīgie 
Lāčplēši”!
Informācija: Līga Spriņģe

Biedrības “PRO.ini” ESF projekts 
Nr.  8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”. 07.05.2020. 
Līgums Nr.2020/62 JIP “Vilinošais 
izaicinājums Rugāju jauniešiem!” 
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).
         Rugāju novada vidusskola stingri 
ievēro Covid-19 drošas sadzīves 
noteikumus - klātienē mācās 1.-
6. klašu skolēni. Interešu izglītība 
klātienē notiek vienas izglītības 
iestādes grupas vai klasesbiedriem.

Stundu pirms starta 5.klases 
meitenes biedrības “PRO.ini 
“valdes priekšsēdētāja A.Andersona 
uzraudzībā sagatavoja bezkontakta 
SIAC SPORTidentus, tādējādi 
nodrošinot atzīmēšanos bez kontakta 
(darbojas 0.30-3.0m attālumā 
no stacijas). Ievērojot drošības 
noteikumus, orientēšanās aktivitātē 
“Drosmīgie Lāčplēši” plkst.17:00 
kontrolpunktu medības uzsāka 6.klases 
sportisti, bet plkst.18:30 naksnīgajā 
piedzīvojumā devās 5.klases skolēni. 
Pavisam bija jāatrod 10 kontrolpunkti, 
ko nakts aizsegā nebūt nebija viegli 
izdarīt! Kāds kontrolpunkts bija 
Rugāju šautuvē, cits pie kapiem, vēl 
cits pie baznīcas, bet viens atradās pie 
sveču liesmiņu apspīdētā pieminekļa, 
kas radīja Lāčplēša dienas svētku 
noskaņojumu. Ugunskura gaismā 
gaidīja FINIŠS. Protams, neizpalika 
foto naksnīgā svecīšu gaismā pie 
pieminekļa. Nakts orientēšanās 
komandām ir netradicionāla 
komandu orientēšanās piedzīvojums 
diennakts tumšajā laikā, kur var apgūt 
daudzas komunikācijas prasmes un 
kompetences, tajā skaitā prasmi strādāt 

komandā, risināt  problēmas, veicināt 
pārliecību par sevi un celt pašvērtību, 
kā arī izbaudīt tumsas piedzīvojumu un 

neaizmirstamas emocijas, sasniedzot  
finišu, kas ir apliecinājums teicamam 
komandas darbam!
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Dzīves apraksta sagatavošanai 
izmantoti dati no Rugāju novada 
kultūras nodaļā pieejamajiem 
materiāliem, kuri ņemti no diriģenta 
un līdzcilvēku personīgās liecības. 

PĒTERIS SUDAROVS - izcila 
personība, savas vietas, Latgales 
un Latvijas patriots, tautas un kora 
dziesmu zinātājs, glabātājs un 
pārmantotājs no paaudzes paaudzē. 
Sirds cilvēks, Latgales un Latvijas 
dziesmu ”Lāčplēsis”. Rugāju novada 
lepnums, vietējo laužu iemīlētais un 
talantīgais Pēteris Sudarovs dzimis 
1930. gada 11. novembrī toreizējā 
Jaunlatgales apriņķī, Bērzpils pagasta 
„Beļauskos,” zemnieku ģimenē. 
Topošā skolotāja un diriģenta skolas 
gaitas uzsāktas Bērzpils pamatskolā, 
bet 1947./1948. mācību gadā Rugāju 
vidusskolas 8.klasē, pēc tam Bērzpils 
vidusskolā, kuru P.Sudarovs pabeidza 
1951. gadā. Tad, vēlme pēc izglītības, 
jaunības sapņu degsmē P.Sudarovu 
1951. gada rudenī aizveda uz Rīgu, 
kur viņš mācījies Rīgas 3.vidusskolas 
pedagoģiskajā dziedāšanas klasē, 
kuru beidzis 1952. gadā, iegūstot 
dziedāšanas un pamatskolas skolotāja 
tiesības. Tomēr, dzimtās zemes 
mīlestība P.Sudarovu atvedusi atpakaļ 
uz Latgali un darba gaitas uzsāktas 
Balvu rajona Lielmežnieku 7-gadīgajā 
skolā par dziedāšanas, fizkultūras un 
pamatskolas skolotāju. Pēc skolas 
mācību pirmā ceturkšņa, tiek pārcelts 
darbā uz Stacijas 7-gadīgo skolu, kur 
māca dziedāšanu, darbmācību, ķīmiju, 
fiziku un vada skolas korus, kas kļūst 
par jaunā diriģenta sirdsdarbu, tāpēc 
ārpusskolas    darbā       tika    dibināts 
Kubulu    sieviešu   koris   un  jauktais

koris. Radošais P. Sudarovs toreiz 
aktīvi piedalās teātra spēlēšanā, 
organizē sporta pasākumus un dažādus 
koncertus, kas kļūst par apliecinājumu 
viņa spējai sadarboties ar cilvēkiem 
un kopt latvietības pilno mūzikas un 
mākslas pasauli.
          No 1957. gada strādā Viļānu rajona 
Vidsmuižas vidusskolā par mūzikas 
skolotāju. Strādājot šajā skolā,  Pēteris 
Sudarovs izveidojis un vadījis 3 
korus. Paralēli kādu laiku strādā arī 
Viļānu rajona Lomu 7-gadīgajā skolā 
par dziedāšanas skolotāju un koru 
diriģentu. No 1957. gada vadījis 
Viļānu rajona skolu novadpētniecības 
un tūrisma apvienību. Divus gadus 
vadījis Galēnu ciema sieviešu kori, 
tādējādi, vairojot dziedāšanas prieku 
un dziesmas lepnu skanējumu  it visur, 
kur viņš dodas. 1959. gadā apprecējies 
un pārcēlies uz dzīvi Rugājos. Uzsācis 
darbu Rugāju vidusskolā. Izveido un 
vada trīs skolas jauktos korus, pūtēju 
orķestri. 1961.gadā izveido padomju 
saimniecības Rugāji jaukto kori, 
sieviešu un vīru vokālos ansambļus, 
lauku kapelu, pūtēju orķestri. Izveido 
un vada blakus kolhozā „Ždanovs” 
un „Beņislava” sieviešu vokālos 
ansambļus. Tas viss ir liecība viņa 
entuziasmam, lielajām darba spējām. 
            No 1972. gada līdz 2001.gadam 
vada Bērzpils jaukto kori. Laika 
posmā no 1959. gada līdz 1972. gadam 
papildus strādājis par dziedāšanas 
skolotāju Silinieku 7-gadīgajā skolā, 
Eglaines pamatskolā, Bērzpils 
vidusskolā. No 1982. gada līdz 1995.
gadam vadījis Balvu rajona mūzikas 
skolotāju apvienību, bijis rajona 
skolēnu koru virsdiriģents. Savas 
kvalifikācijas     celšanai     papildinājis

 

zināšanas Rīgas un Liepājas 
pedagoģiskajos kursos, 5 gadus 
dziedājis republikas kordiriģentu korī 
Leonīda Vīgnera vadībā. No 2000. 
gada -2003.gadam strādājis Rugāju 
pagasta Upmalas sākumskolā. Līdz 
pat 2005. gadam kā pamatdarba vieta 
ir Rugāju vidusskola. Kopš 1961.
gada, diriģents Pēteris Sudarovs kopā 
ar koriem piedalījies visos Latvijas 
Dziesmu svētkos, tādējādi kuplinot 
visas Latvijas dziesmu varenumu. No 
2006. - 2010. gadam vadījis Bērzpils 
folkloras kopu „Saivenis”, bet 2021.
gadā  apritēs 60 gadi, kopš diriģents 
Pēteris Sudarovs nepārtraukti vada 
Rugāju jaukto kori. Augsti  godājamā 
diriģenta roka mūzikas pasaulē 
ievedusi ne vien skolēnus, atverot nošu 
skanīgo pasauli, bet arī sievas, vīrus, 
mātes, vecāsmātes un vecostēvus, kas, 
pateicoties P.Sudarova neatlaidīgajam 
darbam un uzticībai Latvijai un 
dzimtajai Latgalei zina mūsu tautas 
dvēseles atslēgu – dziedāt. Jau 
19.gadus diriģents kopā ar kori ir 
regulārs sakrālās kultūras cienītājs 
un atbalstītājs,viņa vadībā apgūts 
garīgo dziesmu repertuārs un ar savām 
dziesmām     un      klātbūtni    kuplina 

dievkalpojumus baznīcās. Plašs 
un bagāts ir diriģenta dziesmu un 
darbošanās pūrs tēvzemes labā. 
Diriģents Pēteris Sudarovs apbalvots 
ar Rugāju novada domes Goda rakstu. 
2017.gadā Pēteris Sudarovs saņēma 
“Latgales gada balvu 2016”, 2018.gadā 
viņš bija XXVI vispārējo Dziesmu un 
XVI Deju svētku vēstnesis Rugāju 
novadā. 

Rugāju jauktā kora 
“Vārpa” diriģentam - 90
Gunta Grigāne
Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja 

Es iegrimstu mūzikas skaņās
Un klausos, kā sirds mana dzied.

Dziesma ielikta šūpulī manā, 
Ar dziesmu man ceļš jānoiet.

Dziesmas taktis pulsē asinīs manās,
Dziesma dziedē, kad 

reizēm sāp sirds.
Un, klausoties 

mūzikas skaņās, 
Acīs prieka asaras mirdz.

(Ivetas Uršuļskas 
veltījums P. Sudarovam

90 gadu jubilejā)
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Ģeogrāfam 
Albertam 
Losānam 100 
Alberts Konstancei un Jūlijam 
Losāniem piedzima 1920. gada 
10. janvārī Jaunlatgales apriņķa 
Balvu pagasta Baldonēs. Ģimenē 
jau bija māsa Marija, kura par 
Albertu 13 gadus vecāka. Ģimenei 
piederēja 6 ha zemes, viņi bija 
sīkzemnieki. Tēvs bija dienējis cara 
armijā, iespējams, ka tur ieguvis 
kādas papildu prasmes, jo strādāja 
Rugāju pagastā par rakstvedi.  
Mācības Alberts uzsācis turpat 
netālu esošajā Aizupes  4 - klasīgajā 
pamatskolā, kur klases pārzinis 
bijis C. Apšenieks, skolas pārzinis 
tajā laikā – C. Pokrotnieks, kurš 
pazīstams kā Latgales dzejnieks 
Augusts Eglājs. Turpinājis mācīties 
un 1936. gadā pabeidzis Rugāju 
6 – klasīgo pamatskolu. No 1936. – 
1942. gadam izglītojies un absolvējis 
Gulbenes komercskolu. Izglītošanās 
ceļš no 1946. gada turpinājies 
Latvijas Valsts universitātē 
Ģeogrāfijas fakultātē, kura 
absolvēta 1951. gadā. 
       Pēc Gulbenes komercskolas 
absolvēšanas, 1942. gadā Alberts 
uzsācis darba gaitas Gulbenes 
patērētāju biedrībā, kur strādājis 
līdz 1944. gadam. Turpmākos divus 
gadus līdz 1946. gadam bijis vecākais 
grāmatvedis Valsts Apdrošināšanas 
inspekcijas Gulbenes nodaļā.
Pabeidzot Ģeogrāfijas fakultāti 
1951. gadā, palicis turpat strādāt 
par laborantu. No 1952. līdz 1961. 
gadam strādājis Zinātņu Akadēmijas 
Ekonomijas institūtā Ekonomiskās 
ģeogrāfijas un rajonēšanas sektorā, kur, 
tāpat kā fakultātē, veicis arī kartogrāfa 
pienākumus. Pēc Ekonomiskās 
ģeogrāfijas un rajonēšanas sektora 
nodošanas Universitātei, pārcelts 
darbā uz Latvijas Valsts universitātes 
Ģeogrāfijas zinātniski pētniecisko 
sektoru par jaunāko zinātnisko 
līdzstrādnieku, kur sagatavojis 150 
kartes, shēmas un diagrammas. 

Atbrīvots no kandidāta eksāmena 
veselības stāvokļa dēļ. Mācījis 
rasēšanas praktiskos darbus, lasījis 
lekcijas PSRS ekonomiskajā 
ģeogrāfijā, vadījis kursa darbus. 
          Piedalījies Latvijas Padomju 
enciklopēdijas (45 raksti par ASV, 
Kolumbiju u.c.) un „Pasaules zemes un 
tautas” izstrādē. 14. Baltijas republiku 
zinātņu vēstures konferencei 1985. 
gadā sagatavojis „Krišjāņa Barona 
1885. gada ceļojumu maršrutu”. 
Vadījis kursa darbus Finanšu un 
Tirdzniecības fakultātes vakara 
nodaļas studentiem. Darbojies 
iestājeksāmenu komisijā 
abiturientiem, ZA Terminoloģijas 
komisijas Augsnes klasifikācijas un 
Ģeogrāfijas apakškomisijā.  
          Visu dzīvi savā sirdī un darbā bijis 
īsts ģeogrāfs, piedalījies zinātniski 
pētnieciskajās ekspedīcijās, apceļojis 
Padomju Savienību, ceļojis pa 
Baikālu. Izstaigāta un izbraukāta visa 
Latvija. Ceļojumos ņēmis līdzi kladi, 
veicis arī samērā plašus aprakstus. 
Katru dienu fiksējis laika apstākļus - 
gaisa temperatūru, vēju, nokrišņus. To 
darījis visu mūžu. Savus ceļojumus 
fotografējis, uzņēmis diapozitīvus, 
filmējis ar kinokameru. Ārzemēs nav 
bijis.
        Alberts bērnībā, sešu gadu 
vecumā, guvis ceļgala traumu, kura 
palikusi uz visu mūžu. Tāpēc viņš 
nebija armijā, netika paņemts karā kā 
viņa vienaudži. Tas, ko viņš uzskatīja 
par trūkumu, vēlāk veidoja viņa likteni 
labvēlīgi. Kara gados dzīvoja, mācījās 
un strādāja Gulbenē. Pēc kara iestājās 
Latvijas Valsts universitātē, tālākā 
dzīve ritēja pēc sirds aicinājuma - būt 
par ģeogrāfu, ceļot, mācīt to citiem. 
Dzīvojot šaurā komunālajā dzīvoklītī 
Rīgā Laboratorijas ielā, iepazinies 
ar savu dzīvesbiedri Anastasiju, 
apprecējās 1953. gada 22. februārī. 
Tur kopā saskanīgi nodzīvojuši visu 
mūžu. Anastasija Ivdre nākusi no 
Preiļu pagasta daudzbērnu ģimenes, 
mācījās par medmāsu. Visu darba dzīvi 
viņa strādāja Veselības aizsardzības 
ministrijas 1. slimnīcā, kuru tautā 
sauca par Speciālo slimnīcu, tur darba 
gaitas beidza kā slimnīcas galvenā 
medmāsa.   Ar   Stasiju  (tā  viņu sauca 

Alberts) dzīvojuši saskanīgi, viņu 
šaurā komunālā dzīvoklīša vienā 
mazajā istabiņā pastāvīgi dzīvojuši 
radinieki, kuri studēja Rīgā, visiem 
mēģināts izpalīdzēt. Alberts nekad nav 
bijis karjerists, viņam piemita smalka 
iekšējā inteliģence un brīnišķīga 
humora izjūta, visu dzīvi bijis Latvijas 
patriots, visur centies balstīties uz 
faktiem. Komunālā dzīvokļa kaimiņi 
bijuši nacionāli noskaņoti, arī darba 
kolektīvā valdījis brīvdomības gars, 
tikuši apspriesti notikumi. Alberts 
brīvi pārvaldīja vācu un angļu 
valodas. Regulāri katru dienu klausījās  
„Amerikas Balsi”, „Brīvo Eiropu” utt. 
Viņam bija plaša bibliotēka, Alberts 
pirka visas jaunās iznākušās grāmatas 
– arī dzeju, literatūru bērniem. Katrai 
grāmatai bija speciāli uztaisīti kartona 
vāciņi, ļoti daudz bija brīvvalsts 
laika grāmatu, daudz grāmatu par 
ģeogrāfiju, cita speciālā literatūra. 
Viņš regulāri lasīja „National 
Geographic Magazine”, „The World”, 
sarakstījās ar kolēģiem ārzemēs, 
saņēma no viņiem literatūru.  Vasarās 
braukuši uz dzimtajām tēva mājām 
Baldonēs, kur pēc vecāku aiziešanas, 
dzīvojuši radinieki. Tur Alberts daudz 
fotografējis gan tēva mājas, gan 
Baldones, gan klāniņu, gan Leksti, uz 
kurieni aizprecējās viņa māsa. Marijai 
ar Donatu Leonu bija meita Anna, 
kura pabeigusi Rugāju vidusskolu, 
Daugavpils     Pedagoģisko    institūtu, 

dzīvoja un strādāja Lejasciemā un 
Beļavā. Annas dēls Aldis Klinklāvs  
ciemojās pie vecvecākiem Lekstē. 
Māsa, māsasvīrs, mazdēls Aldis 
bieži redzami Alberta fotogrāfijās. 
Aldis Klinklāvs ir viens no tiem, kas 
vēl atceras un var pastāstīt par savu 
vecmammas brāli Albertu Losānu. 
          Alberts Losāns miris 1990. 
gada 19. aprīlī, lielajā pārmaiņu laikā, 
nenodzīvojis līdz Latvijas neatkarībai. 
Pārvests no Rīgas un izvadīts no 
savām dzimtajām mājām Baldonēs. 
Pie mājas plīvoja Latvijas karogs, 
kuru no Rugāju pagasta bija atnesis 
un mājā noslēpis tēvs Jūlijs. Alberts to 
visu mūžu bija glabājis un, pārmaiņām 
sākoties, izcēlis no slēptuves. Tagad šo 
karogu turpina saglabāt māsas mazdēls 
Aldis Klinklāvs. Alberts apglabāts 
Rugāju pagasta Cepurnieku kapos 
pie saviem vecākiem. Uz kapakmens 
uzraksts „Ģeogrāfs Alberts Losāns”.
Kādu laiku vēl viņa dzimtajās mājās 
Baldonēs ciemojās Anastasija. Viņa 
pēc aiziešanas pensijā tur pavadīja 
vasaras, audzējot puķes u. c., līdz 
ieradās aizvien retāk. Mirusi 2011. 
gada 17. novembrī, apglabāta pie 
vecākiem Preiļu kapos. Māja palika 
tukša, jo Albertam un Anastasijai 
pēcnācēju nebija. 
   Tagad māju apsaimnieko Lužu 
ģimene, kura cenšas saglabāt tās seno 
auru un autentiskumu, kā arī dažādas 
Alberta Losāna piemiņas lietas un 
materiālus.

V. Ivdrs un A. Klinklāvs ar A. Losāna saglabāto Rugāju pagasta Latvijas 
karogu.

 
Visu dzīvi savā 

sirdī un darbā bijis 
īsts ģeogrāfs, 

piedalījies 
zinātniski 

pētnieciskajās 
ekspedīcijās, 

apceļojis Padomju 
Savienību, ceļojis 

pa Baikālu. 
Izstaigāta un 

izbraukāta visa 
Latvija. 

Ceļojumos ņēmis 
līdzi kladi, veicis 

arī samērā plašus 
aprakstus.

Fotogrāfija ar Rugāju pagasta darbiniekiem 1936. gadā (1. rindā sēž no 
kreisās puses Jūlijs Losāns - pagasta valdes loceklis, rakstvedis). 
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Augustovas 
baznīcas 
dārzā 
uzstādīts 
jauns krusts
Gunta Grigāne
Augustovas sv. Elizabetes 
Romas katoļu baznīcas valdes 
priekšsēdētāja

Jau kādu laiku Augustovas 
baznīcas dārzā uzstādītais 
krusts un pie tā esošā Kristus 
figūra (jeb Mūciņa) bija ļoti 
sliktā stāvoklī, ko vēl pasliktināja pagājušajā 
gadā notikusī vētra, kas nodarīja lielus 
postījumus ap baznīcu, tai skaitā arī krustam. 
        Šī gada vasarā dārza krusts pilnībā nolūza, ko 
draudzes puiši ar dzelžiem iestiprināja zemē. Bija 
viennozīmīgi skaidrs, ka jāizgatavo jauns krusts 
un jāgādā jauna Pestītāja figūra, kura gadiem 
ejot lietus, sniega un vēja ietekmē bija pamatīgi 
sabojāta. Draudzes cilvēki kopā ar pr.O.Misjūnu 
pieņēma lēmumu jauna krusta izgatavošanai 
un Kristus figūras iegādei. 1.novembrī visu 
svēto dienā Augustovas baznīcas dārzā tika 
iesvētīts no jauna izgatavotais dārza krusts ar 
jauno Kristus figūru, kura pēc diezgan ilgas 
gaidīšanas tika atvesta no Polijas. Pirms krusta 
izgatavošanas bija skaidrs, ka tas jāizgatavo no 
stiprā ozolkoka, kuru ziedoja Barkānu ģimene. 
Par krusta izgatavošanas meistaru uzrunājāmjau 
daudzo baznīcai izgatavoto kokdarbu meistaru 
Juri Bleideru. Draudzes vīri: Juris Kalnējs, 
Agris Kalnējs, Ēvalds Stērnieks, Kaspars 
Leons, Aivars Galējs, Alberts Leons, Guntars 
Leons, kuri vienmēr atsaucas uz aicinājumu, 
kad vajadzīgas stipras rokas, palīdzēja atvest 
un nostiprināt jauno mākslinieciski izgatavoto 
dārza krustu baznīcas dārzā. Krusts tika uzstādīts 
un iesvētīts ar cerību, ka tas priecēs mūs, mūsu 
bērnus, mazbērnus un vēl daudzas paaudzes. Tā 

ir lappuse, ko mēs kopīgi ierakstījām Augustovas 
baznīcas vēstures grāmatā. Paldies visiem, 
gan draudzes cilvēkiem, gan ciemiņiem, kuri 
atbalstīja jaunā krusta un figūras iegādi ar 
saviem ziedojumiem. Nereti cilvēku vidū tiek 
dzirdēts aplams spriedums, ka krusts ir tikai 
kapsētas zīme un ka tas atbaidot. Ir arī dzirdēta 
nepatīkama replika par izgaismoto krustu 
pie Augustovas baznīcas. Gribu savā rakstā 
padalīties ar zināšanām, ko esmu lasījusi katolis.
lv un ebaznica.lv par to, kas tad ir krusts un 
krusta zīme? Krusts -visdārgākais no kristiešu 
simboliem, kurš tika izmantots jau tālā senatnē. 
Aplūkojot krusta zīmes vēsturi, ir saprotams, 
ka šī zīme ir ienākusi arī kristīgajā reliģijā. 
Kristiešiem tā ir kļuvusi par visdārgāko simbolu, 
jo tā atsauc atmiņā Pestītāja uzvaru pār nāvi. 
Krusta zīme mums ir kā aizsardzības simbols. 
Kāda tad ir krusta zīmes nozīme?
         Pirmkārt, tā ir Kristus krusta zīme, kas 
ir nevis viņa pazemojumu un ciešanu, bet 
gan drīzāk uzvaras zīme. Caur viņa ciešanām 
taču nākusi atpestīšana un tātad uzvara. Tas 
nozīmē, ka, pārmetot krusta zīmi, mēs sev 
atgādinām Kristus pestīšanu. Otrkārt, krusta 
zīme ir arī trīsvienīgā Dieva apliecinājums. 
Ar to mēs liecinām, ka esam    kristieši. Ja 
palasām, piemēram, 3. gadsimta autorus, tad 

sastopamies ar faktu, ka kristieši 
ar krusta zīmi apzīmēja katru savu 
darbu – no rīta ceļoties, pēc tam 
mazgājoties, tad ģērbjoties… – šo 
zīmi var lietot visos gadījumos. 
Savukārt liturģiskajā dzīvē kristieši 
izmanto krusta zīmi gan savās 
personīgajās lūgšanās, gan rīta un 
vakara lūgšanas sāk un beidz ar šo 
zīmi. Nereti cilvēkos neizpratni rada 
krusta zīmes lietošana satraukuma 
vai kādos īpašos izbaiļu brīžos, kad 
mēdzam iesaukties: “Jēzus Marija!” 
un pārmest krusta zīmi. Lai labāk 
šādos brīžos cilvēks atsaucas uz 
Dievu, nevis rupji nolamājas. Tas 
liecina tikai par to, ka sirds dziļumos 
cilvēks tic Dievam un viņa palīdzībai. 
Arī vecāki nereti svētī savus bērnus 
ar krusta zīmi, piemēram, pirms 
garāka ceļa vai kādām nozīmīgām 
pārmaiņām viņu dzīvē – tas ir skaisti 
un dievbijīgi. Pat, ja to dara lieku 
reizi, no tā nevienam taču nekāds 
sliktums necelsies! Krusts un krusta 
zīme mūs mudina celties un iet, 
celties un uzvarēt!

Šī  gada oktobrī iznāca 
grāmata par mūsu 
novadnieku Albertu 
Losānu. Grāmatas 
izdošanas iniciators 
ir Latgales fotogrāfu 
biedrības vadītājs, 
fotogrāfs,  novadpētnieks, 
entuziasts Igors Pličs. 
30. oktobrī Preiļos 
bija paredzēta svinīga 
grāmatas atklāšana, 
diemžēl izsludināto 
pulcēšanās ierobežojumu 
dēļ sarīkojums tika 
pārcelts uz nenoteiktu 
laiku. 
    Grāmata izdota Alberta 
Losāna 100 gadu jubilejas 
gadā. Interesenti to var 
iegādāties, sazinoties ar 
Rugāju novada muzeja 
vadītāju Velgu Vīcupu. 

“Agrāk es nezināju, kas ir 
Alberts Losāns, kamēr mans 
sens paziņa Valdis Ivdris 
neatnāca ciemos un neatnesa 
ar roku rakstītu materiālu, 
sakot: “Es dažiem devu lasīt. 
Nezinu, kurš izlasīja vai 
drīzāk neizlasīja. Varbūt Tu 
gribi palasīt”. „Jā, protams”, 
es teicu un paņēmu materiālu 
lasīšanai. Izlasījis rokrakstu, 
sapratu, ka tā ir vērtība, un 
teicu Valdim, ka nedrīkst to 
aizlaist postā. Ir jāizdrukā 
un jāizplata, tādējādi fiksējot 
vēstures gaitu. Lielas izvēles 
manai rīcībai nebija, un es 
ķēros pie darba. Sākumā 
pārrakstīju manuskriptu uz 
datora.  Tā ilga un rūpīga 
darba rezultātā ir ieskenēti 
2300 faili no 9x12 cm lielām 
paša gatavotām melnbaltām 
fotogrāfijām no ceļojumu 
ekspedīcijām. Īpašu interesi 
manī izraisīja Latgales daļa, 
jo apraksts šajā izdevumā 
skar ceļojuma periodu 
Latgalē no 1953. gada līdz 
1959. gadam. Tas bija īpašs 
laiks, jo 1953. gadā mira 
J.Staļins, un šo periodu 
piesātināja izteikta ateisma 
ideoloģija. Pēc rakstītā var 
tikai iedomāties, cik liels 
ateists ir bijis Alberts Losāns, 
tomēr perfektais ceļojuma 
apraksts no Preiļiem līdz 
Aglonai, tieši Aglonas 
Dievmātes Debesbraukšanas 
svētkos, bija tas, kas 
pastiprināja manu vēlmi 
radīt šo izdevumu. Pārrakstot 
manuskriptu, neatļāvos neko 
mainīt vai labot. Ir atstāts 
valodas stils un specifiski 
izteicieni, kuros bieži 
jūtama ironijas piedeva. Tas 
viss ir liriski un, manuprāt, 
vērtīgi. Izdevuma materiālu 

papildināšanas nolūkā kopā 
ar Valdi Ivdri braucām uz 
Rugājiem, kur jau iepriekš 
bijām sarunājuši tikšanos ar 
pašreizējo Losānu dzimtas 
māju saimniekiem - Lužu 
ģimeni. Ļoti laipni cilvēki, 
uzņēma ar visām latgaliskām 
tradīcijām. Aizveda mūs uz 
Cepurnieku kapsētu, kur 
apciemojām Losānu dzimtas 
kapu kopiņu un iededzām 
piemiņas svecīti. Īpaši vērts 
ir Losānu dzimtas saglabātais 
Rugāju pagasta karogs, jo 
Alberta tēvs Jūlijs Losāns 
pirmskara gados bija Rugāju 
pagasta valdes loceklis un 
rakstvedis. Lužu ģimene 
nodeva lietošanā lielu kasti 
ar krāsu diapozitīviem 
(apmēram 1000 diapozitīvi). 
Laika gaitā tie ir slikti 
saglabājušies, bet, rūpīgu 
un centīgu darbu pieliekot, 
tos var iedzīvināt. Tā 
mūsu materiāls plānotajam 
izdevumam papildinājās. 
Talkā nāca Rugāju novada 
muzeja vadītāja Velga 
Vīcupa, kurai gan kā 
vēsturniecei, gan kā senākai 
paziņai lūdzu apkopot 
Alberta Losāna biogrāfiju, 
materiālus kurai jau bija 
iesācis ievākt Valdis 
Ivdris.  A.Losāna esošās 
fotogrāfijas ir datētas laika 
posmā no 1953. gada līdz 
1975. gadam. Jūtos vainīgs 
par to iniciatīvu, kuras 
rezultātā Rugāju muzejs 
jau ir sācis svētīgu darbu 
Losānu un Klinklāvu dzimtu 
pētniecībai. Tie cilvēki ir 
Rugāju novadnieki, un kurš 
gan cits viņu dzīvesstāstus 
pētīs un saglabās. Šajā 
izdevumā nav parādītas visas 
fotogrāfijas no ceļojuma pa 
Latgali, bet tikai spilgtākā 
daļa no tām. Ceru, ka šeit 
publicētais Alberta Losāna 
ceļojumu apraksts atgādinās 
lasītājam pagājušā laika 
dzīves nianses Latgalē. Ar 
īpašu pietāti autors apraksta 
ainavas un Latgales ezerus, 
kas īstenībā ir bijis viņa 
dzīvē ģeogrāfa maizes 
darbs.” 

(Igors Pličs)

Krusta iesvētīšanas dienā paldies vārdi tika teikti 
kokmateriālu ziedotājiem Barkānu ģimenei, krusta 

izgatavotājam Jurim Bleideram, kā arī krusta figūras 
ziedotājai Zinaidai Seikstulei. 
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Foto: Gunta Grigāne
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Radīsim svētkus kopā!
Rugāju tautas nams

Radīsim Ziemassvētku prieku kopā! Līdz šī gada 4.decembrim 
atnes uz Rugāju Tautas namu savu Adventes vainagu vai 
Ziemassvētku rotājumu, lai kopā varam veidot svētku izstādi 
„Mirklis prieka”  Tautas nama telpās, kas būs apskatāma līdz 
pat Zvaigznes dienai darba dienās no pulksten 10.00-14.00. 
Parādi savu prasmi citiem! Gaidīsim!

Rugāju novada Ziemassvētku  Rūķis gaida ziņas no Rugāju 
un Lazdukalna pagasta bērniem, kuri neapmeklē izglītības 
iestādes, lai no 21.-  23.decembrim apciemotu bērnus. 
Ja šie bērni un vecāki  vēlēsies savā pagalmā tikties ar 
Ziemassvētku vecīti un Rūķi, līdz 18. decembrim jāpiesakās 
zvanot uz mob.tel. 28384855 . 

Rugāju ciema centrs (blakus ēkai Kurmenes ielā 36)

Šī gada 11. decembrī plkst. 17.00 Rugāju ciema centrā  
zvanu ansambļa “Primus” (no Rīgas) melodiju un košu 
gaismas projekciju pavadīta svētku rotā iemirdzēsies 
Ziemassvētku eglīte. Gaidīsim arī Tevi šajā svētku mirklī! 
Atrodoties pasākuma norises vietā jāievēro valstī noteiktie 
epidemioloģiskās drošības noteikumi. Būsim atbildīgi!  

Lazdukalna saieta nams

11. decembrī plkst. 14.00 pie Lazdukalna saieta nama 
iedegsim Svētku egli un ieskandināsim Ziemassvētku laiku 
ar zvanu ansambli ”Primus”. Visi Mīļi gaidīti. Ievērosim valstī 
izsludinātos drošības noteikumus.  

Ziemassvētku eglīšu parāde

Ziemassvētku eglīte ir katras ģimenes  īpašais svētku stāsts 
un rota. Lai arī šogad nevaram pulcēties pie kopīgas svētku 
egles, Rugāju kultūras nodaļa aicina piedalīties Ziemassvētku 
eglīšu parādē. Līdz 27.12.2020. sūti savas ģimenes eglītes 
foto uz e-pastu gunta.grigane@inbox.lv norādot sūtītāja 
vārdu, uzvārdu, lai jau 30.decembrī visas svētku eglītes 
pulcētos parādē Rugāju novada pašvaldības Facebook 
lapā. Izlozes kārtībā 5 ģimenes gaida īpašs jaungada rūķa 
pārsteigums.

Rugāju parks

Distancēti un tomēr kopā svinēsim Ziemassvētkus Rugāju 
parkā.  25.decembrī  no plkst.  17.00 - 22.00 Rugāju 
parkā svētki visai ģimenei. Mirdzoša Ziemassvētku egle, 
košas un brīnumainas gaismu spēles kokos un debesīs, 
Ziemassvētku mūzika, dziesmas, multfilmas uz lielā ekrāna, 
ugunskurs, silta tēja un labs noskaņojums. Uz tikšanos! 
Atrodoties pasākuma norises vietā jāievēro valstī noteiktie 
epidemioloģiskās drošības noteikumi. Būsim atbildīgi!

Rugāju novada muzejs

25.decembrī  no plkst. 17.00  un darbdienās no plkst. 10.00-
14.00 (līdz 15.janvārim) Rugāju novada muzejā būs iespēja 
aplūkot izstādi “Sendienu rotājumi”. Līdz 15. decembrim 
aicinām atnest uz muzeju senus Ziemassvētku rotājumus 
(eglīšu rotas, svečturus, lampiņas, telpu dekorus, maskas, 
apsveikuma kartiņas, utt.). 

Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas 

katoļu baznīcā

6. decembrī pulksten 12.00 mēneša I svētdiena. 
Adventa II svētdiena
20. decembrī pulksten 12.00 Adventa VI 
svētdiena
24. decembrī pulksten 16.00 Kristus Dzimšanas 
svinību vigilijas svētā Mise
27. decembrī pulksten 12.00 Svētais Jānis, 
Apustulis un Evaņģēlists. Šajā dienā svēta sauso 
vīnu un Sulas

Dievkalpojumi SKUJETNIEKU baznīciņā

5. decembrī pulksten 13.00 Adventa II svētdiena
24. decembrī pulksten 10.00 Kristus Dzimšanas 
svinību vigilijas svētā Mise

Dievkalpojumi RUGĀJU Romas 
katoļu baznīcā

6. decembrī pulksten 14.00 mēneša I svētdiena. 
Adventa II svētdiena
20. decembrī pulksten 14.00 Adventa VI 
svētdiena
25. decembrī pulksten 12.00 Kristus Dzimšanas 
svētki

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums “Kurmenīte”

2020. gada NOVEMBRIS www.rugaji.lv12 www.facebook.com/Rugāju novads

Lai  gaiša  svētku  gaidīšana!
Sakarā ar epidemiloģisko situāciju valstī, iespējamas izmaiņas pasākumu norisē! 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Rugāju Sv. Nikolaja 
pareizticīgo 

baznīcā
 19.12.2020. 

plkst. 8:30
baznīcas svētki 

kopā ar 
baznīcas

 jauno 
priesteri 

Tēvu Georgiju. 


