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         Mēs ejam uz gaismas pusi... 
   Ar ledū iekaltiem zaru pirkstiem un asām sniegputeņu vērpetēm šogad pie mūsu logiem 
klauvē ziema. Jau savelti balti sniegavīri un izšķūrēti pirmie sniega vaļņi novada ceļos. Un 
dažu labu brīdi nācies pieciest arī elektrības trūkumu. Varbūt tas ne vienmēr ir tikai slikti. 
Kad satumsusi tik pierastā televizora acs, mājas klusums svecīšu gaismā ir itin piemērots lai 
sakārtotu domas, parunātos ar tuvākajiem, lai atskatītos uz aizejošo gadu. Kāds tas ir bijis 
sev pašam, ģimenei, novadam, valstij kopumā? 
            Mūsu novadā aizejošais gads aiz sevis atstās veiksmīgi realizētos ūdenssaimniecības 
projektus Beņislavā, Skujetniekos un Rugājos, ilgi gaidītās jaunās attīrīšanas iekārtas. Tas 
novadam nesis daudzus veiksmīgi realizētus projektus Leader programmā- labiekārtotas 
vietas apkārtējā vidē, jaunu aprīkojumu vai inventāru sabiedriskām vietām un aktivitātēm. 
Vairākas novada zemnieku saimniecības saņēmušas atbalstu modernizācijas projektiem, kā 
arī atbalstu ir saņēmuši jauni uzņēmumi, kas dos iespējas darba vietu radīšanai tuvākajā 
nākotnē.  
            Aizejošais gads licis pamatakmeni arī Rugāju sociālā aprūpes centra piebūvei. Caur 
pašu novada cilvēku labo gribu un varēšanu ir veikti nozīmīgi darbi mūsu dievnamu 
sakārtošanā un būvniecībā. Arī novada izglītības iestādes atrodas nemitīgā attīstībā. Rugāju 
novada vidusskola veidojas par vietējās sabiedrības resursu attīstības centru, kur apgūt 
jaunas prasmes un pilnveidot intereses varēs visu vecumu cilvēki. Savukārt Eglaines 
pamatskola arvien pārliecinošāk sevi piesaka kā eko skola. Šis gads atstās atmiņas par 
skaistiem svētku un atceres mirkļiem, koncertiem un sportiskiem sasniegumiem. Un tas viss 
noticis pie mums. Tas viss ir noticis ar mums. Bagātinājis un darījis stiprākus. 
         Aizejošais gads pavisam drīz sarokosies ar jauno 2013. gadu, kas nebūt neatnāks tukšā 
vietā. Zināms, ka ir atbalstīti nākamgad realizējamie skolu siltināšanas projekti. Skolām jau 
tagad ir iegādāti ģeneratori, un elektrības padeves pārtraukumi vairs netraucēs mācības. Vēl 
jāmeklē finansējums stadiona seguma uzklāšanai un vidusskolas ēdināšanas bloka 
rekonstrukcijai. Taču, zinot mūsu novada iestāžu un pašvaldības speciālistu darba spējas, 
pieredzi projektu izstrādē un vadīšanā, gribas ticēt- viss izdosies. 
       Bet vēl... . Vēl jau deg svecītes Adventes vainagā. Tāds miera un klusuma mirklis pirms 
Gaismas atgriešanās. Un- pat ja mums priekšā vēji un kupenas, aizputināti ceļi un ledaini 
ziemas rīti. Mēs taču varam būt savstarpēji saprotoši, sniegt palīdzīgu roku viens otram, un- 
ziemas smaids kļūs siltāks. 
        Mēs ejam uz Gaismas pusi. 
      Lai Ziemassvētku cerību liesmiņas dara gaišas mūsu domas, lai atnes siltu svētku prieku 
katrā novada mājā un ģimenē! 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Rita Krēmere 

KKuurrmmeennīīttee    
Rugāju novada izdevums

Dati par izdevēju: 
 
Izdevējs: 
Rugāju novada dome, 
Kurmenes iela 48, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads.  
LV-4570,  
Reģ.nr.90009116736 
Konta Nr. 
LV48BATR0051202757800 
Kods:BATRLV2X 
 AS „GE MONEY BANK” 
 
Redaktore: 
Santa Voiciša,  
tālr. 25446474, 26107169,   
e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv; 
 
Atbildīgā par izdevumu: 
Rita Krēmere, tālr. 
64507245. 
 
Tirāža:900 eksemplāru 

 
Pārpublicēšana tikai ar atļauju. 

2012. gada Decembris_2                                                                                                           10(81) 

Šajā numurā: 
•Hipotēku bankas 
aktivitātes; 
• Domes ziņas; 
• Par realizētajiem 
projektiem; 
• „Balvu rajona partnerība”     
Kubulos; 
• Ziedu motīvi  gleznās; 
• Buongiorno Italia! 
• Iededz novada svētku 
egles; 
• Ekskursija uz Rīgu; 
• Putnu barotavas; 
•Apsveikumi, pateicības 
vārdi; 
• Svētku pasākumi. 



Pieredze___________________________________________________________„Kurmenīte”12.2012 
 

- 2 -                                                                                                                                                       © 2012, Rugāju novada izdevums               

Hipotēku banka aktīvi turpina uzņēmumu finansēšanu 
Hipotēku banka šobrīd mainās, un šo pārmaiņu mērķis ir koncentrēt 
spēkus valsts atbalsta sniegšanai un uzņēmumu attīstībai visā Latvijā. 
Par pārmaiņām Hipotēku bankā un tās tālākās darbības vīziju stāsta 
Gulbenes  filiāles vadītājs Valtis Krauklis. 
Kādas pārmaiņas šobrīd notiek Hipotēku bankā?  
Daudzus gadus Hipotēku banka strādājusi divos virzienos. No vienas 
puses, sniedzot visus ierastos banku pakalpojumus – norēķinus, 
noguldījumus, maksājumu kartes, hipotekāros kredītus u.c. No otras 
puses – piedāvājot klientiem īpašas valsts atbalsta programmas, kas 
domātas Latvijai svarīgu jomu attīstībai un sevī ietver papildu 
finansējumu no valsts, Eiropas Savienības vai citu finansētāju puses. 
Komercbanku sektors Latvijā ir attīstīts, tur valda konkurence, bankas 
investē produktu attīstībā, līdz ar to ierastos banku pakalpojumus 
klienti var saņemt jebkurā bankā. Pēc rūpīgi veiktas izpētes un 
pretendentu atlases konkursa kārtībā šo pakalpojumu tālākai 
apkalpošanai ir atrasts stabils un drošs partneris. 24.novembrī uz 
Swedbank pilnībā pārgāja mūsu komercdaļas klientu apkalpošana. 
Gribētos īpaši uzsvērt, ka citai bankai tika nodota tikai daļa klientu, 
mēs turpinām apkalpot vairākus tūkstošus attīstības daļas  klientu.  
Rezultātā mēs kā banka varam savus resursus virzīt tieši tām jomām, 
kurās finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā. Tā, 
piemēram, biznesa uzsācēji un mikro uzņēmumi, inovatīvas ražotnes, 
jaunas vai specifiskas nozares – tas viss būs mūsu galvenais darbības 
lauks. Plānojam optimizēt un uzlabot valsts atbalsta sniegšanu, kā arī 
saglabāsim klientu konsultāciju iespējas visā Latvijā. 
Vai arī turpmāk būsiet reģionos? 
Turpināsim klientus apkalpot deviņās filiālēs, tajā skaitā Vidzemē – 

Gulbenē un Valmierā, kur attīstības daļas klienti varēs saņemt arī 
norēķinu pakalpojumus. Taču  līdz ar norēķinu paklapojumu 
pārtraukšanu plašākai sabiedrībai, klientu apkalpošanas modelis 
būtiski mainīsies. Norēķinu grupu vietā pakāpeniski veidosim 
klientiem viegli pieejamas un ērtas konsultāciju vietas, tajā skaitā arī 
Balvos. Atgādinām, ka Hipotēku bankas bankomātos joprojām var 
izņemt skaidru naudu bez papildu komisijas maksas ar šādu banku 
maksājumu kartēm: Swedbank, SEB banka, Citadele, Nordea un 
Rietumu banka. 
Kas ir tie uzņēmumi, kam visvairāk vajadzīgs valsts atbalsts?  
Parasti attīstības bankas sniedz savu atbalstu tiem klientiem un 
projektiem, kurus no komercbanku viedokļa nav ekonomiski izdevīgi 
finansēt. Iemesli tam var būt visdažādākie - saistīti ar paaugstinātiem 
riskiem, piemēram, jaundibināts uzņēmums, nepietiekams 
nodrošinājums, ļoti strauja uzņēmuma izaugsme, vai augstas 
apkalpošanas izmaksas, piemēram, ļoti mazi projekti, biznesa uzsācēji 
bez iepriekšējas pieredzes. Sniegt atbalstu uzņēmumu attīstībai - tas ir 
un būs mūsu galvenais uzdevums. Turklāt valstiski nozīmīgi, ka 
programmās finansētie projekti rada papildu nodokļus, darba vietas, 
pilda sociālo funkciju reģionos un sabalansē ekonomiku. 
Kopš 2009.gada Hipotēku banka dažādām uzņēmēju vajadzībām 
piešķīrusi jau 255 miljonus latu, atbalstīti vairāk nekā 3700 Latvijas 
uzņēmēju projekti, saglabātas esošās un radītas daudzas jaunas 
darbavietas. Jāteic, ka Vidzemes uzņēmēji ir gana aktīvi – pēdējo 
gadu laikā esam piešķīruši finansējumu teju 900 projektiem Vidzemē 
par kopējo summu 53 miljoni latu, un reģionu griezumā tas ir otrs 
lielākais apjoms uzreiz pēc Rīgas reģiona. Tajā skaitā ar Starta 
programmas atbalstu darbību uzsākuši  180 jauni uzņēmumi 
Vidzemē. 
Hipotēku banka ir ieguvusi arī lauksaimnieku uzticību. 
Mūsu īpašā niša ir lauku saimnieki. Tas ir bizness, kurā mums ir liela 
pieredze, kuru izprotam, mēs zinām, kas lauksaimniekam vajadzīgs, 
un spējam precīzāk prognozēt projekta īstenošanu. Ne velti jaunajā 
zemes kreditēšanas programmā lauksaimnieku projektu pieņemšana 
un izvērtēšana ir uzticēta tieši mums. 
Kā klienti var uzzināt, vai viņi var saņemt valsts atbalstu? 
Par valsts atbalsta iespējām klients var uzzināt no bankas konsultanta, 
taču vēl pirms vizītes bankā piedāvājam unikālu iespēju - ieskatīties 
programmu kalkulatorā mūsu  mājas lapā.  Tur, atbildot uz dažiem 
vienkāršiem jautājumiem par savu uzņēmumu, ātri var uzzināt, kura 
programma varētu būt atbilstošākā, kā arī uzreiz var pieteikties 
konsultācijai.Protams, informāciju var meklēt interneta mājas lapā 
www.hipo.lv, mūsu filiālēs vai zvanot uz informatīvo tālruni 80 000 
100.                                                                       Gunta Božoka

 
 
 
 
Stāsts par izkāpšanu no savām kurpēm jeb SFL seminārs 
      Šī gada 9. – 10. decembrī ciemos uz Siguldu aicināja Sorosa Fonda – 
Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā 
kopienas attīstības resurss” 1. semināra vadītāji un konsultanti Aija 
Tūna, Jānis Baltačs, Ausma Pastore un Valdis Kudiņš. 

Aizraujošajā divu dienu piedzīvojumā no Rugājiem devās 
projekta direktore Mārīte Orniņa un projekta koordinatore Inga Garā. 
Atgādinām, ka tika piešķirts finansējums Rugāju novada projektam 
„Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai.” 
(Urrā!) Semināra mērķis bija tikties un tīkloties* visiem tiem, kuru 
projekti tika apstiprināti, kā arī uzzināt jaunas, līdz šim nezināmas un 
interesantas lietas gan par projektu realizāciju un darbības principiem, 
gan citas, piemēram: 

 vai zināt, kas ir gadžets? 
 vai zināt, ka cilvēka emociju prizmu var izteikt 

caur kompasa shēmu? 
 vai zināt, ka improvizācijas teātris var atklāt jūsos 

līdz šim neatklātus talantus? 
Dalībnieki tika mudināti izkāpt no savām kurpēm. Ko tas 

nozīmē? Skaidrojums ir pavisam vienkāršs. Kurpes paliek kājās, bet 
domās, idejās un attieksmē jāmēģina atstāt savu komforta zonu un 
paraudzīties mazliet tālāk par savu māju, novadu, reģionu. Tas nav 
viegli, bet tieši šī iemesla dēļ tiek rīkoti semināri, rosināta pieredzes 
apmaiņa un sadarbība starp skolām, organizācijām un dažādiem 
cilvēkiem.  

Būsim aktīvi, iesaistīsimies projekta piedāvātajās 
aktivitātēs un negaidīsim, kad dzīve būs labāka, bet radīsim to 
labāku paši! ☺ 

Inga Garā 
* veidot kontaktus un sadarboties. 

Turpinājums 3.lpp 
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                                                                                                      APSTIPRINĀTS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rugāju novada Rugāju pagastā                                      
16.11.2012 Nr.10/2012                                            

Grozījums saistošajos noteikumos Nr.14/2010  
" Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā" 

Izdots saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu 
Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.4.3. apakšpunktu sekojošā 
redakcijā:„ 3.1.4.3. vienam gadam ar amatniecības un 
lauksaimniecības precēm – Ls 35,00 par maršruta loku, ar pārtikas 
precēm, mājās ražotu alkoholu (izņemot rūpnieciski ražotus 
alkoholiskos dzērienus) un rūpniecības precēm – Ls 60,00 par 
maršruta loku.” 
Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem Nr.10/2012 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14/2010 " Par pašvaldības 

nodevām Rugāju novadā" 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

2010.gada 28.oktobrī Rugāju novada pašvaldība 
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14/2010 
„Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā” 
turpmāk – Saistošie noteikumi.  2011.gada 
16.novembrī Rugāju novada pašvaldība 
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10/2011 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2010 " 
Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā". 
2012.gada 19.aprīlī Rugāju novada pašvaldība 
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6/2012 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2010 
"turpmāk – Grozījumi. Grozījumos tika noteikti 
nodevas apmēri par atļaujas izniegšanu par 
tirdzniecību ar pārvietojamo tirdzniecības 
punktu – autoveikaliem. Grozījumos tika 
paredzēta nodeva par atļaujas izsniegšanu vienai 
dienai, bet atšķirībā no 2011.gada 16.novembrī 
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr.10/2011 netika paredzēta nodeva par atļaujas 
izsniegšanu visam gadam. 
Līdz ar to, ir izveidojusies situācija, ka nodeva 
atļaujas saņemšanai regulārai tirdzniecībai no 
pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem ir 
nesamērīgi dārga, ja salīdzina ar citiem 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Šie saistošie noteikumi paredz nodevas apmēru 
atļaujas saņemšanai par tirdzniecību ar 
pārvietojamo tirdzniecības punktu – 
autoveikaliem vienam gadam par vienu maršruta 
loku. 

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

 
Būtiski neietekmē. 

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

 
Būtiski neietekmē. 

5. Informācija 
par 
administratīvajā
m procedūrām 

Par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Rugāju novada domē. 

6. Informācija 
par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas. 

    Domes priekšsēdētāja  R.Krēmere 
 
Par ceļu sakopšanu 

 
Rugāju novada teritorijā nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ ir 

izveidojusies situācija, ka uz ceļiem sakrīt koki, zari, kas padara 
pārvietošanos ar autotransportu apgrūtinātu vai neiespējamu.  

Rugāju novada dome vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka 
uz pašvaldības ceļiem krīt koki, zari no privātīpašumiem. Līdz ar to 
iedzīvotājiem jāveic ceļu sakopšanas darbi un jāatbrīvo ceļš no 
nolauztajiem kokiem un zariem, nodrošinot glābšanas dienestu 
piekļuvi ikviena dzīvesvietai. Pretējā gadījumā Dome būs spiesta 
nokopt ceļus un izmantot kokmateriālu pašvaldības interesēs. Ja nav 
iespējams novērst izveidojušos situāciju pašu spēkiem lūdzam ziņot 
uz zemāk norādītajiem tālruņiem. Aicinām būt atsaucīgiem un 
sakārtot savus īpašumus.  

Neskaidrību gadījumā un ja nepieciešama palīdzība ceļu 
uzkopšanas darbos, lūdzam sazināties ar Saimnieciskās nodaļas 
darbiniekiem (tel.Nr. 27808286; 26382209).   
 

Turpinājums no 2.lpp 
Tuvākie pasākumi, kuros aicinām piedalīties novada iedzīvotājus: 

1. Šūšanas kursi ( bez priekšzināšanām), vadītāja meistare 
Anita Matule ( Balvu amatniecības vidusskola), 20 
nodarbības reizi nedēļā, sākums 3.janvārī Rugājos; 

2. Fotografēšana. Ekspreskurss. (divas dienas - 20 h), vadītājs 
profesionāls fotogrāfs Kristaps Teilāns, nodarbības janvāra 
beigās Rugājos; 

3. Mazo projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsācējiem 
Rugāju novadā. Pašvaldība janvārī un februārī izsludinās 
projektu konkursu novada iedzīvotājiem - uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, kurā tiks piešķirts finansējums 5 
uzņēmējdarbības idejām – katrai 300,00 LVL apmērā. 

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš saskata mūsu novada skolas kā 
mūsu Gaismas pilis, par Iespēju vietām un resursu bāzēm, kur 
dažāda vecuma cilvēkiem izglītoties, sanākt un darīt kopā, labi 
pavadīt laiku bagātinot sevi un līdzcilvēkus ar dažādām pieredzēm. 
Sākt no mazuma, jo no mazumiem veidojas lielums, un ar vienu 
dzīvesprieka un enerģijas pilnu skolu, arī viss novada dzīvesprieka 
un enerģijas līmenis iet uz augšu. Un tā ir laba sajūta, kad zini, ka 
arī Tu esi kādam palīdzējis, „pielicis savu roku”, lai lietas notiktu... 
 
Vairāk informācijas par pasākumiem pie projekta direktores Mārītes 
Orniņas LMT 26355954 vai sekojiet informācijai www.rugaji.lv 
„Projekts īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society 
Foundations – OSF) finansējumu”. 
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Rugāju novada domes saimnieciskā nodaļa 
informē 

 Rugāju novada dome informē,  ka sākot ar 2013. gada 
1 . janvāri Rugāju novadā tiks piemēroti jauni maksas tarifi 
par ūdens un kanalizācijas lietošanu. No 2013. gada 1.janvāra 
iedzīvotāji maksās par saņemtajiem pakalpojumiem balstoties 
uz ūdensskaitītāju rādījumiem un izlietoto dzeramā ūdens 
daudzumu. Iedzīvotājiem kas pašlaik īrē pašvaldības 
dzīvokļus būs par saviem līdzekļiem jāiegādājas ūdens 
skaitītāji, kuru uzstādīšanas izdevumus segs pašvaldība. Ja 
dzeramā ūdens skaitītāji netiks uzstādīti līdz 2013. gada 31. 
janvārim izlietotā ūdens daudzums šajos dzīvokļos tiks 
aprēķināts ņemot vērā vidējo ūdens patēriņu uz vienu 
iedzīvotāju to reizinot ar faktisko iedzīvotāju skaitu 
dzīvojamajā platībā, kas tiek izīrēta no pašvaldības. 
 Rugāju novada ciemu iedzīvotājiem, kuru privātmājas 
un privatizētie dzīvokļi ir  pieslēgti pie centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un līdz šim nav 
uzstādījuši dzeramā ūdens skaitītājus, kas fiksēs izlietoto 
ūdens daudzumu, būs par saviem līdzekļiem jāiegādājas un 
jāuzstāda dzeramā ūdens skaitītāji, to saskaņojot ar Rugāju 
novada domes saimniecisko nodaļu. Privātmāju un 
privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nebūs uzstādīti 
dzeramā ūdens skaitītāji, līdz 2013. gada 31. janvārim 
patērētā ūdens apjoms tiks aprēķināts balstoties ūdens 
patēriņa normām un tiks aprēķināts vidējais ūdens patēriņš uz 
vienu iedzīvotāju to reizinot ar faktisko iedzīvotāju skaitu kas 
pieslēguma vietā lieto centralizētās ūdensapgādes 
pakalpojumus. 

Rugāju novada domes saimnieciskā nodaļa 
Tālrunis uzziņām: 29342304 

Projekti 
Idejas un sapņi pārtop īstenībā. 

 
Rugāju novada speciālisti veiksmīgi apgūst valsts 

un Eiropas Savienības (ES) fondu projektus, lai 
piesaistītu finansējumu novada turpmākajai attīstībai un 
pakalpojumu pieejamībai novada iedzīvotājiem. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 2008.gada 
ERAF projekts  „Lazdukalna pagasta Eglaines 
pamatskolas informatizācija” šogad ir pabeigts, iegādāta 
multimēdiju tehnika, 8.gab.stacionārie datori, 
2.gab.portatīvie datori un izveidots lokālais datortīkls. 

Jaunatnes politikas valsts programmā tika 
iesniegts un atbalstīts projekts „Nepārtrauktas darbības 
un labvēlīgu apstākļu nodrošināšana Rugāju novada 
Jauniešu iniciatīvu – interešu centrā”, kur interešu centrā 
bērniem brīvā laika lietderīgai izmantošanai iegādāsies 
sporta inventāru,dažādas spēles, novusa, biljarda spēļu 
galdus u.c. inventāru. 

Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā iesniegtais 
Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts „Rugāju 
novada sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 4” 
renovācija”, gada sākumā veiksmīgi realizēts, veikti ēkas 
remontdarbi, kur iedzīvotājiem ir iespēja dzīvot 
izremontētā, skaistā, nosiltinātā mājā.  

2009.gadā projektus dome iesniedza Vides 
ministrijā, Eiropas reģionālajā attīstības fondā un tie tika 
apstiprināti realizācijai. Šogad notika veiksmīga visu triju 
projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Rugāju novada Rugāju ciemā”, „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas 
ciemā” un „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Rugāju novada Skujetnieku ciemā” realizācija - notika 
ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas tīklu izbūve un 
sakārtošana. Rugāju novada trīs ciemu iedzīvotājiem ir 
iespēja lietot kvalitatīvu atdzelžotu ūdeni, kā arī tika 
sakārtota kanalizācijas sistēma.  

Valsts reģionālajā attīstības aģentūras projekts 
„Administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rugāju 
novada domē”, šogad tika realizēts, kā rezultātā 
pašvaldībā divu darbinieku algas tika apmaksātas no 
Eiropas Sociālais fonda.  

Gada beigās saņēmām labu ziņu, ka Sorosa fondā 
iesniegtais projekts „Mūsdienīga skola Rugāju novadā 
izaugsmei un konkurētspējai” tika apstiprināts. Šī 
projekta mērķis ir vietējās kopienas sociālā spēcināšana, 
paplašinot Rugāju novada vidusskolas un Eglaines 
pamatskolas, kā daudzfunkcionālu kopienas centru 
darbību, radot jaunas zināšanu un prasmju apguves 
iespējas, tādējādi sekmējot inovatīvus risinājumus 
mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā novadā, 
izmantojot vietējos resursus. 

Rugāju novada dome iesniedza Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto 
projektu konkursā divus projektus, kuri ir apstiprināti. 
2013.gadā šo projektu ietvaros tiks veikti siltināšanas 

darbi Eglaines pamatskolā un Rugāju novada vidusskolā, lai 
uzlabotu ēku energoefektivitāti. 

Katru gadu iestādes iesniedz projektus Lauku atbalsta 
dienestā (LAD) LEADER programmā. Arī šogad tika iesniegti trīs 
projekti, kas ir apstiprināti un nākošgad tiks realizēti. Kultūras 
nodaļa iesniedza projektu „Latviešu tautu tērps – Dziesmu un Deju 
svētku neatņemama sastāvdaļa” un „Muzikālās mini studijas 
izveide Rugāju tautas namā”. Rugāju novada vidusskola iesniedza 
projektu „Atmiņu albuma „Es stāstu par savu skolu” izveidošana un 
digitalizācija”. Prieks par to, ka varam piesaistīt fondu līdzekļus un 
izmantot tos dažādu vajadzību iegādei un realizēšanai. 

Arī šogad biedrības rakstīja daudz projektus, kur dome 
visiem uzrakstītajiem projektiem ir piešķīrusi līdzfinansējumu.  

Atskatoties uz gada laikā paveikto, rodas jaunas idejas, 
plāni, sapņi, kas vedina uz radošu izdomu, sākt darīt atkal kaut ko 
jaunu, vajadzīgu, patīkamu, nepieciešamu, un to var kopīgi atrisināt 
ar jaunu projektu rakstīšanu un realizēšanu. Cerot arī nākamajā 
gadā uz kopīgu sadarbību novēlu vairāk ideju, izdomas, sapņu un 
projektu Jaunajā gadā!     

                           Attīstības un plānošanas 
                                                   nodaļas vadītāja 

 Lonija Melnace 
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Balvu rajona partnerības 
konferencē Kubulos 

14.decembrī Kubulu kultūras namā, 
Balvu novadā notika biedrības "Balvu 
rajona partnerība" konference par 
LEADER realizētajiem projektiem. 
Uz konferenci bija sabraukuši 
dalībnieki no visiem novadiem. No 
Rugāju novada konferencē piedalījās 
novada domes priekšsēdētājas 

vietniece Sandra Kapteine, jauniešu 
interešu - iniciatīvu centra vadītājas 
Līga Kravale un Maruta Paidere, 
plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāja Lonija Melnace, speciāliste 
Laura Kļaviņa un jauniešu pārstāve 
Kristīne Serga. Uzrunu konferencē 
teica Biedrības " Balvu rajona 
partnerība" valdes priekšsēdētāja 
Ilona Džigure. Stratēģijas 
administratīvā vadītāja Vineta 
Zeltkalne informēja par stratēģijas 
īstenošanas gaitu laika posmā no 
2009.gada līdz 2012.gada decembrim. 
Par informatīvās dienas norisēm ,kas 
notika Rugāju novadā, prezentēja Līga 
Kravale. Šajā laika posmā mūsu 
novadā īstenoti 26 Leader projekti gan 
Lazdukalna un Rugāju pagastos. Par 
mūsu domes un biedrību projektiem 
izskanēja daudz labu vārdu, un pat citi 
novadi, pārņemot pieredzi, rakstījuši 
projektus. Uzņēmējdarbības projektus 
prezentēja Viļakas, Baltinavas un 
Balvu novadu projektu realizētāji. 
Par Jauniešu īstenotajiem projektiem " 
Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu 
radīšana jaunatnes attīstībai 
laukos", vadītāja Margita Štāle- 
Krēmere un "Karjeras un 
kompetenču centra  "Kāpnes” 

izveide Rugāju novada jauniešiem", 
vadītāja novada vidusskolas direktore 
Inese Feldmane ,ar prezentāciju 
uzstājās Laura Kļaviņa.  
Pirms prezentācijas Kristīne Serga ar 
dziesmu par desmit sniegpārsliņām un 
viņu dejām, ciemošanos upē, 
nosēšanos uz egles zara un ,kas kā 
pērle rotā degungalu, citām, kas krīt 
bez mitas šajā sniegbaltajā dienā, 
aizrāva līdzi klausītājus un saņēma 
siltus aplausus.  
Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietniece Sandra 
Kapteine klātesošos uzrunāja, 
apsveica konferences dalībniekus, 
pateicās par realizētajiem projektiem. 
Novēlēja arī nākotnē iesaistīties 
aktīvā darbā Leader projektu 
realizēšanā. Biedrībai „Balvu rajona 
partnerība”, Sandra novēlēja prieka un 
mīlestības pilnus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu.  
Lai priecīgs, balts un brīnumains, 
ataust ziemassvētku rīts!  
Maruta Paidere, konferences 
dalībniece, biedrības ”Saulīte” 
vadītāja. 
 
Ziedu motīvi gleznās 
Tuvojoties Ziemassvētkiem iespēja 
katram no mums priecēt ar darbiem, 
kuri tapuši tumšajos, garajos ziemas 
vakaros. Tūkstoš dzīparu, rakstu un 
krāsu... Talantīgiem cilvēkiem katra 
izstāde radīta, lai varētu nodot 

apmeklētājiem savus oriģinālos darbus 
skatīšanai un dvēseles priekam, 
padižotos ar saviem vaļaspriekiem, ar 
to, ko prot un dara. 
Šoreiz ar krustdūrienā izšūtajām 

gleznām izstādē piedalās novadniece 
Ilze Lesniece. Viņas gleznās izšūtas 
puķes un ziedi, katra glezna uzrunā 
skatītāju, tā ir saruna ar ziediem. 
Rokdarbiem, kā saka pati Ilze, bijusi 
interese jau no bērnības, kad lūkojusi, 
kā to dara vecmāmiņa. Sākumā 
darinājusi baltos darbus, tagad aktīvi 
darbojas arī aušanas darbnīcā Bērzpilī. 
Ar savām gleznām Ilze piedalījās 
7.decembrī sieviešu konferencē 
Baltinavā kopā ar citām 
rokdarbniecēm, veidojot rokdarbu 
izstādi. 
Lai veicas arī turpmāk jaunu darbu 
darināšanā! 
Aicinām apmeklēt gleznu 
izstādi no 18.decembra 
Skujetniekos, Jauniešu 
iniciatīvu - interešu centrā 
"Kopā". 
Teksts M.Paidere, Foto: I.Džigure 
Ziemassvētku naktī zvaigznes lejup 
laižas 
Un kā sudrabs egļu zaros krīt. 
Sveču staros domas gaišas - 
Lai tās būtu mums arvien, 
Un, lai Jaunā gada dienu rakstā 
Laimesmāte dzīpariņus sien. 
 
Mīļie Lazdukalna un Rugāju 
pagastu iedzīvotāji! 
 
Mīļš paldies par sadarbību un mūsu 
kopīgiem labajiem darbiem nu jau 
aizejošajā 2012.gadā! 

Novēlu visiem stipru veselību, 
sirds siltumu un Dieva svētību. 
Lai katrā ģimenē ienāk 
Ziemassvētku gaisma un katram 
sirdī ielīst Ziemassvētku miers. 
Lai ikviens izjūtam savā sirdī to 
Dievišķo mīlestību, kuru mēs 
šajos svētkos pieminam. 
Lai šī mīlestība piepilda mūsu 
sirdis, mājas, ģimenes un 
pavada mūs visā nākamajā gadā! 
 
Sapņu un cerību piepildījumu 

Jaunajā 2013.gadā! 
Maruta Paidere 
Rugāju novada domes deputāte 
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   ” Buongiorno, Italia!” 

 Laikā, kad Latviju pēkšņi piemeklējis negaidīts aukstums 
un liels sniega daudzums, mēs, atraktīvie skolēni kopā ar 
skolotājām, nolēmām doties aizraujošā ceļojumā uz 
Itāliju, uz neilgu laiku pasakot :”Uz redzi, Latvija!” un:” 
Buongiorno, Italia!”  

Lidmašīnai paceļoties ap plkst. 21.20, tajā atradās 
vairāki satraukti un saviļņojuma pilni Rugāju novada 
vidusskolas skolēni- Nauris, Elīna, Liāna, Laura, Diāna, 
Māra, Kristīne, Dārta un arī atbildīgās un ļoti jautrās 
skolotājas- Iveta Arelkeviča un Vija Lancmane. Mūsu 
draudzīgais kolektīvs, izlidojot no Latvijas, Bergamo 
lidostā ielidoja nedaudz pēc vienpadsmitiem. Lai gan 
sejās bija jaušams nogurums, tas nespēja mazināt mūsu 
prieku par jaunu zināšanu iegūšanu un iespēja piedzīvot 
vēl nebijušas emocijas. Pēc nepilnas stundas brauciena 
autobusā mūsu jautrā kompānija ar smaidu un prieka 
dzirkstīm acīs ieraudzīja arī Milānu, kura naktī vizēja no 
daudzajām gaismiņām, kas maigi tika aptvertas arī lietus 
lāsītēs. Protams, ne viss vienmēr ir perfekti un iet kā no 
rokas, tāpēc , lai nedaudz atgrieztu dzīvīgumu sevī, 
nedaudz pamaldījāmies pa pilsētu, meklējot viesnīcu. Lai 
nu kā, viss notiek uz labu un, pateicoties izpalīdzīgajiem 
un saprotošajiem Milānas iedzīvotājiem, nonācām īstajā 
vietā, mūsu viesnīcā „Hotel DEMO”. 

 

Nākamajā rītā, pēc garšīgajām brokastīm, ar vilcienu 
devāmies uz Venēciju- romantikas un skaistuma pilsētiņu. 
Lai gan bijām jau nobijušies no baumām par 
appludinātajām ielām, bijām priecīgi un atviegloti, kad 
lielo ūdens kvantumu vietā ieraudzījām vien mazas 
peļķītes, kurās mazgājās baložu un zvirbuļu saimes. 
Izstaigājām gandrīz katru ieliņu un iegrimām nelielā 
nostaļģijā, kuru pilsēta mums iedvesa. Apskatījām Dodžu 

pili un grandiozo Sv. Marka baziliku un laukumu, kurš bija 
pievilinājis ne tikai mūs, bet arī citus tūristus un dažus īpaši 
uzmācīgus baložus, kuri nekautrējās ēst mūsu sniegto ēdienu tieši no 
rokām. Pēc pastaigas un sajūsmināšanās par apkārt esošo noskaņu 
nolēmām nobaudīt tipisko itāļu picu. Tā tiešām bija garšīga sākot no 
siera maigās virskārtas, līdz pat pēdējai sagrauzdētajai maizes 
garoziņai.  Laimīgi un paēduši vēl paklīdām pa Venēcijas tirdziņu, 
apskatījām dažādas karnevāla maskas un tad nu drīz gan nakts, gan 
nogurums guva virsroku, un devāmies vien atpakaļ uz Milānu, kur 
mūs sagaidīja siltas telpas un perfekti saklātas gultiņas.  

  Piektdien mēs iepazināmies ar vienu no Milānas „Riccardo Massa” 
pamatskolas skolotājiem Džovanni, kurš ir ļoti amizanta un 
harizmātiska personība. Viņš pat piedāvāja mums izrādīt savu darba 
vietu un iepazīstināt ar savas klasītes audzēkņiem. Viss sākās jautri 
un ar rotaļām, bērni bija ļoti jauki, viesmīlīgi un mīļi. Visi uzreiz 
sadraudzējāmies un kopā pavadījām jautrus brīžus, gluži kā skolēni 
no apmaiņas programmas , tikai šoreiz mēs bijām vecāki kā 
vajadzētu, tomēr komunikācija mūsu starpā tāpat bija izveidojusies 
lieliska. Kad tika pavadīti pēdējie mirkļi kopā un nofotografētas 
pēdējās bildes, kurās katrs kliedz cik skaļi vien var:”Pizza!”, 
devāmies apskatīt Leonardo da Vinči zinātnes muzeju. Džovanni 
pierādīja, ka itālieši ir īsti džentlmeņi un pat piekrita būt par mūsu 
gidu, izrādot muzeju un pastāstot par katru no lietām un faktiem 
sīkāk. Uzzinājām daudz jauna un sapratām, ka pietiek tikai ar domu, 
lai attīstītu nākotnē esošās lietas un to kārtību. Muzejā bija ne tikai 
paša Leonardo da Vinči izdomātie un gleznotie darbi, bet arī daudz 
kas cits, piemēram, zemūdene, kuģi un, protams, arī lidmašīnas. Ļoti 
iedvesmojoši šķita katra slavenā cilvēka citāti par lidošanu, bet īpaši 
piesaistošs mums šķita Johana Frīdriha Nīčes izteiktais citāts: ”Jo 
augstāk mēs planējam, jo mazāki izskatāmies tiem, kas lidot neprot”. 
Pēc tādiem domu un zinātkāres uzplūdiem nolēmām Džovanni , viņa 
meitas un meitas draudzenes pavadībā apskatīt un izbaudīt arī 
Milānas ieliņu naksnīgos noslēpumus.  

 

Nākamais rīts sākās ar nelielu lietu, kas pilsētai piešķīra vēl 
burvīgāku izskatu. Ar metro devāmies uz Mūsdienu mākslas muzeju 
un izstaigājām katru tā stāvu. Tomēr mūsu galvenais mērķis bija 
Doma katedrāle, kas atradās turpat blakus. Šī ēka, kas celta turpat 
500 gadus, ir vienkārši grandioza un elpu ..turpinājums 7.lpp 
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Iededz svētku egles 
Ziemassvētkus gaidot, 14. decembrī Rugāju 
novadā tika iedegtas divas Ziemassvētku egles. 
Vienu no šīm eglēm svinīgi iededza pie 
Lazdukalna saieta nama, bet otru pie Rugāju 
jauniešu iniciatīvu - interešu centra. Uz egļu 
iedegšanas pasākumiem pulcējās Eglaines 
pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas 
audzēkņi un skolotāji, kā arī Lazdukalna un 
Rugāju iedzīvotāji. Visi sanākušie dziedāja 
dziesmas par godu eglēm, lasīja ticējumus, 
skaitīja dzejoļus un gāja jautrās rotaļās ap 
eglītēm. Uz abu egļu iedegšanas pasākumiem 
palīgā bija ieradies viens no Ziemassvētku 
vecīša palīgiem vārdā Draudzīgais Rūķis, kurš 
egļu iedegšanas pasākumu apmeklētājiem bija 
sagatavojies āķīgus jautājumus par tradīcijām, 
kuras saistās ar šiem svētkiem. Atbildes tika 
atrastas uz visiem Rūķa uzdotajiem jautājumiem. 
Lai varētu iedegt egles, Rūķis visiem lūdza 
palīdzēt veikt atskaiti no 15 līdz 0. Abos Rugāju 
novada pagastos egles iedegt uzticēja novada 
domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei. Pateicībā 
par piedalīšanos, Rūķis visus cienāja ar gardām 
konfektēm, kas jo īpašu prieku sniedza 
mazākajiem pasākumu apmeklētājiem un 
dalībniekiem.  

Foto: Novada eglīšu svinīgā iedegšana Rugājos un 
Lazdukalna 

 
Lazdukalna kultūras dzīves organizators J.Rakstiņš 

 
 

 

..turpinājums no 6.lpp.. aizraujoša, tā apliecina cilvēku ticības 
spēku un to cik daudz var paveikt, ja kaut kam patiesi notic, 
ja tam piešķir diženu nozīmi. Uzkāpām pat līdz pašam 
augstākajam katedrāles punktam, kurā atļauts uzturēties 
cilvēkam. Skats no augšas bija prātam netverams, visu pilsētu 
varēja redzēt kā uz paplātes, tā bija tiešām unikāla un 
skaista. Īpašu noskaņu piešķīra arī vijolnieku ansamblis, kas 
netālu no katedrāles muzicēja. Varēja apstāties uz brīdi un 
paskatīties uz pilsētu no putna lidojuma, gūstot arī muzikālo 
baudījumu. Tas bija mirklis, kas dziedēja, priecēja un palika 
atmiņā.  

   Pēdējo dienu izlēmām pavadīt senlaicīgajā, bet ne mazāk 
burvīgajā pilsētiņā Bergamo. Tā tiešām bija maģiska vieta. 
Likās, ka esi iekļuvis laika cilpā, nonācis vietā, kurā sapņi 
piepildās un viss senais atkal iegūst otro elpu, jaunu dzīvību. 
Skaistās ainavas, lieliskā apkārtne patiešām lika justies 
nostalģiski. Apmeklējām dabas muzeju, kurā bija interesanti 
dzīvnieku izbāzeņi un pat mamuts, kurš gan nešķita īpaši 
dzīvelīgs. Nevarējām paiet garām arī žilbinošajai Santa 

Maria Maggiore bazilikai, kura pārsteidza ar savu arhitektūru- 
daudzajām krāšņajām skulptūrām, gobelēniem un griestu 
gleznojumiem. Tie darīja visu baziliku īpašu un lika tai mirdzēt 
pavisam lieliskā gaismā. Pat mums gribējās apsēsties un 
vienkārši padomāt par sevi un dzīvi, varbūt pat klusībā palūgt ko 
īpašu, kas agri vai vēlu tiks piepildīts.  

   Viss ceļojums bija perfekts. Itālija ir krāšņa, cilvēki tur ir laipni 
un draudzīgi, nebaidās izpalīdzēt. Ainavas liek pat zvaigžņu 
grandiozumam nobālēt to priekšā. Protams, mums bija arī ideāla 
kompānija, kura visu uztvēra ar humoru un pacilāti smējās par 
ikdienas likstām un notikumiem. Paldies jāsaka skolotājai Ivetai 
Arelkevičai, kura uzņēmās visu organizēt un arī skolotājai Vijai 
Lancmanei, kura palīdzēja realizēt visas idejas. Liels, liels 
paldies Jums!  

    Ko lai saka- baudiet dzīvi, smejieties, ceļojiet un priecājieties!  

Elīna Loseva 
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”Krievu valoda un grāmatu kultūra” 
Rīgā, Maskavas namā notika Latvijas krievu valodas un literatūras 
pasniedzēju asociācijas 17.metodiskā konference, kuras vadmotīvs 
bija ”Krievu valoda un grāmatu kultūra”. 
Šo pasākumu atbalstīja Maskavas  valdības iekšējo ekonomisko un 
starptautisko sakaru departaments. Konference tika veltīta krievu 
vēstures gadam, reizē sekmējot krievu grāmatas kultūras, kā arī 
krievu valodas attīstību  Baltijas valstīs. 
Interesenti (arī Rugāju novada vidusskolas skolotāja N.Garā)varēja 
skatīt Krievijas grāmatu izdevēju asociācijas rīkotās izstādes, 
apmeklēt Maskavas un Sankt-Pēterburgas pasniedzēju lekcijas, 
diskutēt, dalīties pieredzē. 
„Jaunās parādības krievu valodā”, ”Informācijas resursi  krievu 
valodā”, ”Darba metodika, strādājot ar mūsdienu daiļliteratūras 
tekstiem” ,”Kopīga skolotāja un skolēna sadarbība stundā”, ”Krievu 
tautas kultūra un tradīcija krievu valodas stundā”-tādas bija tēmas, 
kas piesaistīja pasniedzēju uzmanību. 
Priecēja skolotāju lielā atsaucība, rīkotāju dāvātie suvenīri. 

Aktivitātes krievu valodas(svešvalodas) metodiskajā 
apvienībā. 

Daugavpilī notika Latgales 12. krievu valodas skolotāju konference, 
kuras darbā piedalījās Balvu valsts ģimnāzijas skolotāja Līvija 
Bukovska un Rugāju novada vidusskolas skolotāja Natālija Garā. 
Skolotāja Līvija Bukovska prezentēja radošo darbu „Māja”, par 
kuru saņēma pateicību. Prieks, ka konferencē piedalījās ne tikai 
Latgales reģiona skolotāji, bet arī skolotāji no citiem rajoniem, 
novadiem. Konference pulcināja ap 200 radošu cilvēku. Bija 
grāmatu tirdziņš, loterija, interesanta pieredzes apmaiņa.  
Valmierā divas dienas risinājās krievu valodas kā svešvalodas 
skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs. Ļoti daudzas 
atziņas gūtas, apmeklējot Valmieras sākumskolu, Valmieras valsts 
ģimnāziju. Šo skolu direktoru Skrastiņu un Zemļicka kungu 
dzīvesprieks, tiešums, lieliskā humora izjūta, fanātiskā darba 
mīlestība priecē un pārsteidz. Darbs ar interaktīvo tāfeli, mūsdienu 
tehnoloģijām, interneta resursiem, skolēnu sagatavošana 12. 
klases centralizētajiem eksāmeniem, LKVLPA aktualitātes- tas viss 
tika iekļauts divu dienu darbā. 
Novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās krievu 
valodas(svešvalodas) skolotāji. Tika runāts par Daugavpils 12. 
Latgales krievu valodas skolotāju konferenci, pārrunātas Valmierā 
gūtās atziņas. Skolotājiem tika piedāvāti arī šajos divos pasākumos 
iegūtie materiāli. 
Krievu valodas (svešvalodas)skolotāju MA vadītāja Natālija Garā 

Apskatam Rīgu 
 
24. novembrī  25 Rugāju novada bērni vecumā no sešiem līdz 12 
gadiem devās ekskursijā uz Rīgu. Ekskursiju organizēja „Garā 
pupa”, bet par nokļūšanu galvaspilsētā parūpējās Rugāju novada 
dome. Divas jaukas ekskursijas vadītājas Līva un Līna pavadīja 
ekskursantus uz Mākslas muzeju „Rīgas Birža”, kur varēja 
iepazīties ar Japānas, Ķīnas, Taizemes un Indonēzijas tautu 
nacionālajām vērtībām. Visinteresantākais šeit bija istabas 
lieluma seifi un vienā no tiem varēja apskatīt īstu mūmiju, kas ir 
atvesta no Ēģiptes un ir vienīgā Latvijā. Pēc tam sekoja pastaiga 
pa Vecrīgu. Gides rosināja atcerēties Rīgas dibināšanas vēsturi, 
teiku par Lielo Kristapu. Tobrīd arī mainījās sardze pie Brīvības 
pieminekļa, savukārt Doma laukumā tika uzstādīta Ziemassvētku 
egle. Vairāki bērni Rīgā bija pirmo reizi, bet Saules muzejā nebija 
bijis neviens no ekskursantiem. Muzeja apmeklējums līdzinājās 
dabas zinību stundai, jo te ar interaktīvām metodēm bija 
iespējams aplūkot Zemes vietu Saules sistēmā, uzzināt, kādus 
aparātus izmanto, pētot planētas. „Saules muzejs“ ir vienīgais 
Eiropā, kurā var iepazīties ar dažādu tautu skatījumu uz sauli. 
Tajā ir ap 400 eksponātiem no visām pasaules valstīm. Katrs 
muzeja apmeklētājs dāvanā saņēma baltu ģipša saulīti, kuru 
turpat muzeja radošajā darbnīcā varēja apgleznot. 
Pēc muzeja apmeklējuma ceļš veda uz Latvijas Nacionālo operu, 
kur tika izrādītas operas telpas. Tika izmantota iespēja pasēdēt 
ministru ložā un pārliecināties, ka krēsli ir mīksti, bet visu skatuvi 
nevar pārredzēt. 
Ekskursijas nobeigumā Leļļu teātrī skolēni skatījās izrādi par 
japāņu zēnu Isumbusi. Izrāde visiem ļoti patika, bija daudz 
smieklu. Pēc nelielas iepirkšanās lielveikalā mājupceļš bija 
patīkami īss. Ekskursijas dalībnieki pateicas Rugāju novada 
sociālajam dienestam par iespēju apmeklēt „Garās pupas” 
organizēto kultūrprogrammu Rīgā. 
 
Ekskursijas dalībnieki pateicas Rugāju novada sociālajam 
dienestam par iespēju apmeklēt „Garās pupas” organizēto 
kultūrprogrammu Rīgā. 
Foto: Latvijas Nacionālās operas apmeklējums 

 
Teksts :Rita Pipure, Foto: V.Ločmele 

Foto: Latvijas Leļļu teātra izrāde 
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IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI ! 

Par skolu autobusu kustību aukstā ziemas laikā 

Rugāju novada dome informē: skolu autobusi izglītojamo 
nogādāšanai uz skolu aukstā ziemas laikā nekursēs, ja 

gaisa temperatūra sasniegusi -250 C un vairāk. 

Laimīt, man Ziemsvētkos mīļumu dāvā, 
Un svecīti, gaiši kas mirdz. 
Laimīt, man sirsniņā prieciņu ielej, 
Un actiņās spožumu liec. 
Laimīt, man Ziemsvētku brīnumu sūti, 
Lai piepildās sapnītis kluss. 
Laimīt, Tu svētkos nāc pati –  
Un svētība visiem mums būs. 

 
„Rasas pērles” sūta siltus, gaišus 

sveicienus visiem Rugāju novada iedzīvotājiem 
Ziemassvētkos!  

Īpašs paldies un jaukākie svētku vēlējumi 
katram, kurš ar domām, vārdiem un darbiem 
bijis mūsu pusē!  

 Lai labiem nodomiem un darbiem bagāts 
2013. gads!  
Mūsu labdari un draugi 2012. gadā: Rita Krēmere, 
Sandra Kapteine, Anita Everte, Daiga Moroza, 
Aivars Cibulis, Oļegs Aleksandrovs, Lauris 
Krēmers, Jānis Ločmelis, Gatis Začs, Valdis Blūms, 
Gatis Cepurnieks, Inese Feldmane, Sarmīte 
Pērkone, Staņislavs Karelis Iveta Uršuļska, 
Ludmila Logina, Anita Gavare, Benita Petrova, 
Kristīne Rožņaja, Aina Melne, Pēteris Melnis, 
Svilānu ģimene Lazdukalnā, Imants Jansons, 
Indriķu ģimene, Gints Feldmanis, Dainis Poišs, 
Pēteris Everts, Guntars Šmagris, Zinaīda 
Feldmane, Tatjana Aleksejeva, Vladislavs Maslovs, 
Bernadeta Petrova, Nikolajs Molodcovs. 

Informācija vecākiem! Rugāju novada vidusskola visu mācību 
gadu (katra  mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 15 00 – 17 
00) laipni aicina vecākus apmeklēt individuālas tikšanās ar 
skolotājiem. Nākamās tikšanās  2.janvārī un 6. februārī, 
skolotāji gaidīs savos mācību kabinetos, ja nav iespējams 
ierasties norādītajā laikā, lūgums sazināties individuāli.

Tā noskaņa ir netverama, 
Ko decembris mums sirdī auž, 
Tā plūst no cilvēkiem un namiem, 
To piesnigušie meži pauž. 
Tā savu roku liek uz pieres, 
Kaut dienu dūrainis tik īss, 
Ka blakus skopam saulesstaram 
Jau vakarēnu skropstas trīs. 
 
Tā noskaņa, ko sevī nesam, 
Mums palīdz tumsu pārdzīvot, 
Tas ir tas netveramais brīnums, 
Kas gaidīšanas laikam dots. 
Kas izplaukst dvēselē ikvienā, 
Kad Ziemassvētki durvis vērs, 
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes 
Pār visām gada dienām bērs. 
 

 Rugāju novada iedzīvotājiem - īpaši mūsu skolas 

audzēkņiem, viņu vecākiem, domes deputātiem un 

speciālistiem, iestāžu darbiniekiem un sadarbības 

partneriem - novēlam gaišus, mīlestības piepildītus 

Ziemassvētkus un neizsīkstošu enerģiju un 

panākumus Jaunajā 2013. gadā! 

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs 

SOROSA FONDA- LATVIJA (SFL) 
INICIATĪVAS „PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM” ATBALSTĪTĀ 

PROJEKTA 
MŪSDIENĪGA IESPĒJU SKOLA RUGĀJU NOVADĀ 

Šūšanas kursi (bez priekšzināšanām) 1 reizi nedēlā 5 
mēnešus, sākot ar 3. janvāri (vada Anita Matule, Balvu 
amatniecības vidusskolas meistare), mācību programma ir 
akreditēta pašavaldībā un kursu noslēgumā tiek izsniegta 
apliecība.  

Pieteikties pie Mārītes Orniņas  T: 645 46674, MT 2 
6355954; 2 6451959 

Mums visiem, visiem 
starot tā 
Kā svecei egles zariņā. 
Ikvienam roku noglāstīt 
Un labu vārdu pasacīt 
Tā gaiši, silti uzsmaidīt. 
 
Gaišus un baltus Ziemassvētkus! 
Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast 
meklēto. Veselību, mīlestību, saticību un humora dzirksti katrai 
dienai jaunajā 2013.gadā Jums novēl Rugāju novada, Lazdukalna 
pagasta dramatiskais kolektīvs „Zibšņi” 
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„Knariņu” Labie gariņi 
                Lai gan ierasts, ka Ziemassvētku Rūķi nāk īsi pirms svētkiem, 
sagatavošanas grupas bērni un skolotājas jau visu šo mācību gadu vēro 
Rūķu labos darbus. Rūķu lomās ir iejutušies bērnu vecāki, kuri arvien 
vairāk iesaistās bērnu sagatavošanā skolai, sniedzot atbalstu pedagogiem 
dažādos veidos. Prieks, ka mums Rugāju novada vidusskolā sagatavošanas 
grupā „Knariņi” ir tik kupls bērnu pulciņš, tādēļ bieži  aicinām  vecākus 
darboties  kopā ar mums, jo ģimenes un pedagogu veiksmīga sadarbība 
paver plašas iespējas bērnu personības veidošanās procesā pirmsskolas 
vecumā. Tuvojoties Ziemassvētkiem atskatāmies arī uz paveikto un droši 
varam teikt, ka tik daudz mēs nebūtu paveikuši bez vecāku sapratnes, 
atbalsta un palīdzības. Paldies visiem vecākiem, kuri palīdzēja bērniem 
gatavot darbiņus izstādēm, konkursiem, sagādāja nepieciešamos produktus, 
darba piederumus veselīgu salātu gatavošanai! Paldies par izdomu un 
materiālu sagādāšanu radošajā darbnīcā, kurā tapa krāšņie Mārtiņdienas 
gaiļi un vāverēnu maskas! Paldies visiem vecākiem, kuriem bija iespēja 
atbalstīt finansiāli, paldies māmiņām, kuras koordinēja, organizēja un 
veica rotaļlietu un Lego spēļu iegādi! Paldies par visiem labajiem darbiem  
visām trīsdesmit trijām  „Knariņu” ģimenēm, vēlam baltus un svētīgus 
Ziemassvētkus! 

Sagatavošanas grupas skolotājas Rita un Sanita. 

Foto: Betlemīte Augustovas baznīcā 
 
Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,  
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.  
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,  
Ar kuru droši caur puteņiem iet. 
Sniegotajā gada nogalē, kas pasauli dara baltāku, ir 
vēlme atcerēties tos cilvēkus un notikumus, kas dzīvē 
ienes prieka un gaišuma sajūtu.  
Paldies tiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri 
priecējuši novada iedzīvotājus ar sirsnīgu un laipnu 
attieksmi, cilvēkus interesējošo jautājumu izpratni, 
godīgu un atbildīgu darbu. Piemēram, vienmēr 
patīkami apmeklēt Lazdukalna bibliotēku, kur čakli 
un ar rūpi par ikvienu lasītāju strādā Ligita Kalnēja, 
pagasta pārvaldi, kur iedzīvotājus ar 
uzmundrinājumu un labestību sagaida Zigrīda Anča 
un citi darbinieki, kā arī novada domi, kur sastopami 
zinoši un darbīgi cilvēki. Ikvienā jautājumā labprāt 
palīdz rast atbildi novada domes priekšsēdētāja Rita 
Krēmere, kuras zināšanas un darba spējas reizēm ir 
pat apbrīnojamas (par to bija iespēja, piem., 
pārliecināties, apmeklējot novada domes sēdes). 
Patīkami, ka domes darbinieki, īpaši Anita Everte, 
Sandra Kapteine, Guntars Pipurs, spēj dalīties 
zināšanās, pieredzē, saglabāt un dāvāt citiem 
optimismu un pozitīvu attieksmi.  
Paldies Rugāju novada vidusskolas pedagogiem, kuri 
vada interesantas mācību stundas, ir stingri un 
prasīgi. Jo, kā zināms, skolēni pēc vairākiem gadiem 
atceras tieši tos skolotājus, kuri prata iemācīt, kuru 
stundās nevarēja atļauties darīt blēņas. Prieks, ka 
pedagogi spēj aizraut skolēnus ne tikai ārpusstundu 
nodarbībās, bet arī dod bērniem zināšanas un rada 
interesi par mācību priekšmetiem, ko pasniedz.  
Paldies tiem cilvēkiem, kuri ar padomu un prasmīgu 
rīcību palīdz lauksaimniekiem – Sandrai Kapteinei, 
Veltai Leonei, Aijai Kindzulei, Ārijai Freimanei un 
citiem.  
Svētīgus un gaišus Ziemassvētkus, garīgi bagātu, 
veselības pilnu  un veiksmīgu 2013.gadu! 

Aija Socka   

Lazdukalna bibliotēkas lasītājiem 
 un visiem Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem!  

Pirms iededz sveci egles zarā,  
Dedz svētku liesmu sirdī savā,  
Ar piedošanu, sapratni,  
Ar mīlestības dzirksteli  
Un tici - tas ir Tavā varā  
Nest gaismu, kā to sveces dara.... 

Ziemassvētkos gaišu noskaņu,  
Jaunajā gadā – strādāt, ticēt un nepagurt! 

Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita 
 
Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt 
mazus darbus ar lielu mīlestību. 
/Māte Terēze/ 
 
Sirsnīgs Paldies  
Rugāju novada pašvaldībai, R.Krēmerei, deputātiem, sociālajam 
dienestam un A.Evertei par sapratni un atbalstu, kultūras nodaļai un 
pašdarbniekiem. 
J.Ločmelim, A.Cibulim, G.Začam, D.Morozai, J.Lužam, G.Šmagrim, A. 
Kukurānei un visiem citiem par palīdzības sniegšanu grūtā brīdī. SIA 
,,Harmonija'' kolektīvam un visiem sadarbības partneriem par atsaucību 
iejūtību un sapratni.Pastniecei J.Sergai, dakterei D.Paiderei- Trubņikai 
un Ā.Dokānei, prāvestam A. Budžem, Rugāju novada 6.klases kolektīvam 
un audz. E.Konivalei par logu rotājumiem, kas priecē mūsu sirdis.
 Paldies sponsoriem, kas atbalstīja mūsu iestādi visa gada garumā.  
Paldies visiem, visiem ,kuri nav nosaukti vārdos par darbu un 
ieguldījumu ikdienā un sezonas darbos. Paldies kolektīvam par 
pašaizliedziego un atbildīgo darbu!  

Rugāju SAC vadītāja Sarmīte Pērkone 
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 Sirsnīgi sveicam  
kopēju dzīves ceļu uzsākot 

Ilzīti Sirmaci un Jāni Dokānu 
 

Ingu Spriņģi un Gunāru Voitu 
 

Līgu Ermiču un Viktoru Rakovu 
Mīļi sveicam  

Daci un Andri Sņegovus ar meitiņas Mias Mišelas 
piedzimšanu 

 
Gunitu Madernieci un Nikolaju Nikolajevu meitiņu Elīnu 

auklējot 
 

Līgu Liedi un Pēteri Krampužu dēliņu Andreju audzinot 
 

Rugāju novada dome 

Aizmirsti nedienas vakarējās,
Ietinies putenī, ietinies vējā, 
Izej caur sarmoti baltu dienu 
Uz savu ziemu. 
Spīgo pārsliņas sniega klēpī, 
Tur jau tas brīnumu brīnums slēpies. 
Zvaigznes staro tik augstu, augstu. 
Sasildi zemi ar savu plaukstu, 
Ar savu sirdi, ar savu gribu, 
Ar savu karsto mīlestību. 
Tad jau ziema neliksies spīva, 
Baltā dvēsele vienmēr dzīva. 
                       (M.Bārbele) 
 
...vēl tikai mirklis un atkal viens gads būs aizvadīts. 
Ziemassvētki un gadu mija vienmēr ir ļoti īpaša un pārdomām 
piepildīta.  
Laikā, kad Rugāju novadu, tāpat kā visu Latviju, ietinusi balta 
sniega sega, ir pienācis brīdis vārdiem, kas nāk no sirds. 
Mēs, Rugāju novada kultūras nodaļa sakām, lielu paldies Rugāju 
novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei, Rugāju novada 
domes darbiniekiem, deputātiem, novada pašdarbnieku 
kolektīviem un vadītājiem, Rugāju sporta centra darbiniekiem, 
Rugāju novada skolu kolektīviem, bibliotēku darbiniekiem un 
novada uzņēmējiem. Paldies visiem, kas līdzdarbojās Rugāju 
novada kultūras dzīvē un pasākumos ar atbalstu, padomu un 
finansiālajiem līdzekļiem. 
Lai Ziemassvētki dod ticību brīnumiem! Lai Jaunais gads  
atnes saticību ģimenēs un darba kolektīvos, stipru gribu sasniegt 
iecerēto, un par visu vairāk – labu veselību! Veiksmīgu un radošu 
Jauno 2013. gadu! 

Rugāju novada kultūras nodaļa 

Pasākumi svētku laikā 
23.12.2012. Rugāju sporta centrā notiks Ziemassvētku 
kauss volejbolā. Sacensību sākums plkst.10.00. 
Piedalās komandas no Lazdukalna, Skujetniekiem, 
Rugājiem un Balviem.  Nāciet un atbalstiet savējos! 

»« »« 
25.12.2012 plkst. 17.00 Rugāju Tautas namā 

Ziemassvētku koncerts 
»« »« 

25.12.2012 plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā 
Ziemassvētku koncerts 

Plkst. 22.00 balle, spēlē ”Kontrasts”, Ieeja brīva 
»« »« 

Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 
Rugāju katoļu baznīcā - 25.decembrī 12.00. 
Augustovas katoļu baznīcā - 24.decembrī 21.00; 
25.decembrī 12.00; 26.decembrī 12.00. 

Rugāju dāmu vokālais ansamblis pateicas Mārītei 
Orniņai par sniegto atbalstu un sadarbību realizējot 
projektu "Es dziedu Latvijā"'. Tagad mums ir jauni 
skatuves tērpi. Paldies! 

 
Pirmsskolas jaunākā grupiņa "Bitītes" saka sirsnīgu 
paldies, RNV un pašvaldības vadībai par sagādātajām 
jaunajām rotaļlietām. 

Rugāju sporta centrs vēl priecīgus un gaišus 
Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu un 

sportisku Jauno 2013. gadu visiem novada 
iedzīvotājiem! 

Vēlamies teikt īpašu paldies visiem mazajiem un 
lielajiem sporta centra audzēkņiem, kas aktīvi apmeklē 
treniņus un pēcāk godam aizstāv Rugāju novada vārdu 
sacensībās! Paldies visiem, kas savu brīvo laiku izvēlas 
pavadīt sporta zālē! Paldies tiem, kas nāk atbalstīt 
novada komandas dažādās sporta namā notiekošajās 
sacensībās! Paldies tiem, kas paši uzņemas iniciatīvu un 
noorganizē volejbola vai basketbola turnīrus! Sirsnīgs 
paldies visiem sponsoriem, atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem!  
Un vēl kāds īpašs paldies, Rugāju sporta centra 
treneriem un darbiniekiem par ieguldīto darbu sporta 
centra darbības nodrošināšanā!  

Lauris Krēmers, Rugāju sporta centra direktors 

Sirsnīgs Paldies visiem šīgada čaklajiem „Kurmenītes ” 
rakstītājiem! Lai radošs un iedvesmas bagāts Jums visiem 
Jaunais gads! 
Cerot uz turpmāku sadarbību arī nākamgad 

Kurmenītes redakcija


