
INTERESANTI

*Janvāris savu nosaukumu 
ieguvis par godu romiešu die-
vam Janusam.
*Janvāris tiek saukts arī par vil-
ku mēnesi.

Ar ko janvāris interesants 
Rugāju novadā no vēsturiskā 
viedokļa?
* Rugāju pagasta Daugasnē, 
1908. gada 12. janvārī,  dzimis 
sabiedriskais darbinieks 
vēsturnieks, vairāku grāmatu 
autors Vilberts Krasnais.
* Uz 1991. gada 20.janvāra 
barikādēm Rīgā devās arī 
Rugāju novada iedzīvotāji.  
* Janvārī dzimšanas dienas 
svin katoļu priesteri -  Alberts 
Budže un Oļģerts Misjūns.
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KURMENĪTE

     Ieskanas pirmās  Vīnes marša 
taktis, pleci iztaisnojas, acis iedzirk-
stas, un sākas deja. Šoreiz tas ir 
“Ceļojums dejā” - Rugāju novada 
Lazdukalna pagasta senioru Ei-
ropas deju kopas “Tonuss” 10 gadu 
pastāvēšanas jubilejas pasākums. 
Pirmā daļa- gaviļnieču  koncerts 10 
deju garumā. Repertuārs gan ir kr-
ietni plašāks, jo 10 gadi  ir krietns lai-
ka sprīdis. Tomēr paspējām parādīt 
gan deju dažādību, gan savus tērpus.
    Kolektīva pirmsākumi meklē-
jami 2005.gadā. Idejas rosinātāja 
Anita Stalidzāne atrada atsaucīgas 
dāmas, kurām gribējās savā ikdienā, 
kurā netrūka darbu un rūpju, ieviest 
spilgtākus akcentus. Tā  izveido-
jās toreizējā Balvu rajonā pirmā 
šāda veida deju kopa, kurai Terēzi-
ja Maslovska deva vārdu “Tonuss’’. 
Par vadītāju kļūt piekrita balveniete 
Lūcija Jermacāne. Laika ritumā 

mainījās dejotāju sastāvs, bet šo-
brīd no paša sākuma  dejo Velta 
Leone,  Anna Stērniniece,  Anna 
Serga, Margita Leone, Anita Sta-
lidzāne, Rasma Zuša, Dzintra Lilita 
Kaļva, Irēna Svilāne. Vēlāk piev-
ienojās Irēna Masa, Vera Janiša, 
Ludmila Logina, Vija Ločmele, 
Marutta Avotiņa, Lucija Zariņa, 
Ināra Sproģe. Kādu laiku dejotāju 
vidū bijušas arī Vincentīna Bukša, 
Terēzija Maslovska, Anna Kindzu-
le, Indra Madarniece, Aija Pluša, 
Ilze Burka, Inna Gruziņa, Ingrīda 
Kuzma,  Lucija Jermacāne, Zanda 
Fabriks, Vita Burka.
     Deju kopa kuplinājusi vispirms 
Lazdukalna pagasta, vēlāk arī 
Rugāju novada pasākumus. At-
miņā paliekošos braucienos pabūts 
vairāk nekā 30 Latvijas vietās, de-
jots arī Igaunijā un pat Austrijā. 
Iegūts daudz draugu kolektīvu, 

kurus nu jau tradicionāli aicina uz  
sadanci Lazdukalnā - “Pavasara 
ziedu ceļos”, kas notiek reizi divos 
gados.
      Vakara otrajā daļā varēja vērot 
apsveicēju atraktivitāti un radošu-
mu. Rugāju novada koris ne tikai 
dziedāja, bet arī uzdejoja. Beņisla-
vas etnogrāfiskais ansamblis humor-
pilnā dziesmā raksturoja “Tonusa“ 
dejotājas un pārsteidza ar “liesmo-
jošu” kliņģeri. Aktieri no “Zibšņi-
em” vēlēja trīskāršu veselību un 
dāvināja gan apgleznotu draudzības 
kausu, gan konfektes ar nosaukumu 
“Tonuss”. Atraktīvā vakara vadītāja 
Eva Leone aptiekas plauktos bija at-
radusi arī tēju ar šādu nosaukumu.
Vēl viņa veica kurjera pienākumu 
un pasniedza Lazdukalna pagasta 
pārvaldes darbinieku dāvanu.
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“Tonuss“ aizvada desmit gadu pastāvēšanas jubileju!
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     Labdien, Jaunā gadā!
      Vēl tik tikko sācies gads, un jau gandrīz mēnesis aizvadīts 
janvārī. Mans vēlējums - lai raisās domas, lai daudz radošu 
ideju un to piepildījumu visa gada garumā!
        Šī gada janvāris aizsākās barikāžu atceres pasākumu zīmē. Ir 
aizritējuši 25 gadi, kopš jaunizveidotā Latvijas valsts piedzīvoja 
brīžus, kad nācijas iedzīvotājiem vajadzēja doties uz Rīgu, uz 
barikādēm, lai aizstāvētu no uzbrukumiem svarīgākās  valsts

iestādes. Tika nogalināti nevainī-
gi Latvijas iedzīvotāji, un tam lai-
kam tas likās prātam neaptverams 
notikums.Visi, kas atradās Rīgā ne 
mirkli nedomāja par sevi, kaut gan 
nebija nekā vairāk kā divas rokas, 
varonība un drosme aizstāvēt savu 
valsti. Gribu pateikt paldies visiem 
drosmīgajiem novada ļaudīm, kas 
no Rugājiem un Lazdukalna 1991.
gadā aizbrauca uz barikādēm. Ir 
izdota grāmata „Bija tāds laiks” , ko 
svinīgi prezentēja Balvos. Grāma-
ta izdota par tā laika Balvu rajo-
na aktīvajiem iedzīvotājiem, kas 
piedalījās paši un iesaistīja sabie-
drību mūsu jaunatdzimušās valsts 
stiprināšanā.
          Priecē, ka aktīvi par patri-
otisma  mācīšanu  skolu jaunatnei, 
iesaistījusies Aizsardzības ministri-
ja. Ir izskanējis, ka jau rudenī, katra 
novada  skola tiks nodrošināta ar 
nepieciešamo finansējumu atalgo-
jumam pedagogam, kas stiprinās 
jauniešu pašapziņu kā mūsu valsts 
pilsonim. 

       Iesācies gads, ar jaunām domām un dar-
biem, ko jāplāno secīgi visa gada garumā. 
Esam sākuši skatīt budžetu pa pozīcijām, 
lai jau februārī varētu to apstiprināt.
        Sūtīsim gaišas  domas, vēlēsim drīzu 
atveseļošanos mūsu Valsts prezidentam 
Vējoņa kungam, jo ar nepacietību gaidām 
jaunā Ministru prezidenta  un ministru 
sastāva apstiprināšanu. Tuvākajā laikā, 
sadarbībā ar  VARAM (Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības ministrija) min-
istru tiks apstiprināta Latgales attīstības 
programma. Lai tajā veiksmīgi iesaistī-
tos arī mūsu novads,  uz sarunu vairākas 
reizes tika aicināti uzņēmēji, kas tuvāko 
gadu laikā ir gatavi ieguldīt finanses sa-
vos uzņēmumos un būt pašvaldības stabili 
partneri darba vietu radīšanā.
        Lai sokas darbi un gaišām domām 
piepildīta ik diena!
      

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI

2016.gada 21.janvāra
kārtējās domes sēdes pieņemtie lēmumi

Nolēma slēgt nomas līgumu ar V. D., par pašvaldības tiesiskajā valdī-
jumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0132 – 3.2 
ha platībā, iznomāšanu.

Nolēma slēgt nomas līgumu ar J. B., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0200 – 1.5628 
ha platībā, iznomāšanu.

Nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 
īpašumam „Lauvas”, kadastra numurs 3874 018 0015 ar kopējo platību 
22.2 ha.

Nolēma apstiprināt Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu audzēkņu izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.
gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem: vie-
na audzēkņa izmaksas 2016.gada vienā mēnesī Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā – EUR 133.78 (viens simts trīsdesmit trīs euro, 78 centi); 
Rugāju novada vidusskolā – EUR 78.87 (septiņdesmit astoņi euro, 87 
centi).

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Ruņģīši” ar ka-
dastra numuru 3864 010 0205 – 3.0 ha platībā, kas atrodas Rugāju no-
vada Lazdukalna pagastā. 

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma „Ēršķi” ar kadastra 
numuru 3874 012 0611 – 3.44 ha platībā, 1/2 domājamās daļas, kas atro-
das Rugāju novada Rugāju pagastā.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu EUR 200 (divi simti euro un 00 cen-
ti) apmērā SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” Latgaliešu kultūras gada 
balvas „Boņuks 2015” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.

Nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Grozījumi Rugāju no-
vada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 
„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

Nolēma pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”

Nolēma apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus Nr.1/2016 
„Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos 
„Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā””’

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Lēmumi

Paziņojums par plānošanas dokumenta apstiprināšanu

         Rugāju novada domes 2015.gada 17.decembra sēdē (protokols Nr.16, 16.§) apstiprināts Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019. 
gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gada rezultātiem. 
           Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kur noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kas 
nosaka pasākumu kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programmas apstiprināta Rugāju novada domes sēdē 2013.gada 
19.augustā (protokols Nr.11, 14. §). 
            Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes, novada vīziju, izstrādā trīs gadu pārskata ziņojumu, tajā ie-
tverot novada attīstības rādītājus, īstenotās rīcības, saskaņā ar Rīcības plānu veikto darbību rezultatīvos rādītājus, veikto darbību novirzes no plānotā, 
secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. Šī īstenošanas uzraudzības pārskata periods ir no 2013.gada līdz 2015.gadam. Pamatojoties uz 
ziņojuma secinājumiem un ieteikumiem darbības uzlabošanai, aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu.
        Ar īstenošanas uzraudzības pārskatu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.rugaji.lv sadaļā Attīstības plānošana un Rugāju novada 
domes Attīstības un plānošanas nodaļā. 
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APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes 
2015. gada 17.decembra lēmumu Nr.218 

PRECIZĒTS
Ar Rugāju novada domes

2016. gada 21. janvāra lēmumu Nr.3
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā
 

21.01.2016.                 Nr.6/2015                                                                                                                 

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un 

piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumi-
em, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanas un izmaksas kārtību  Rugāju novada pašvaldībā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.
2.Noteikumos lietotie termini:
2.1.dzīvokļa kompensējamā platība - platība dzīvoklī, līdz 26m2 platībā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību;
2.2.dzīvokļa pabalsts - novada pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas, pārvaldīšanas izdevumu un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvo-
jamās telpas lietošanu, daļējai segšanai;
2.3.pilngadību sasniedzis bērns - šo Noteikumu izpratnē - bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, 
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja Rugāju novada bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

II. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 
segšanai, tiek piešķirts sekojošā apmērā:
3.1. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai līdz l m3 mēnesī;
3.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai līdz 0,71 euro par l m2 mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim ieskaitot, nepārsniedzot 
rēķinā norādīto summu;
3.3. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem līdz 3 m3 mēnesī - tikai aukstajam ūdenim;
3.4. kurināmā iegādei - ne vairāk kā 100,00 euro kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai, ja nesaņem Noteikumu 3.2. apakšpunktā noteikto pabalstu;
3.5. asenizācijas pakalpojumiem - pēc piestādītā rēķina, bet ne vairāk par 5m3 kalendārā gadā;
3.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai - līdz 2 euro mēnesī;
3.7. elektroenerģijai, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 50 kWh mēnesī;
3.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2,00 euro mēnesī;
3.9. īres maksas segšanai ne vairāk kā 0,24 euro apmērā par l m2 mēnesī;
3.10. apsaimniekošanas pakalpojumu segšanai ne vairāk kā 1 euro mēnesī.
4. Lai pieņemtu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, Rugāju novada pašvaldības iestādē - Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais 
dienests) pilngadību sasniegušam bērnam jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu (īres līgums).
5. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no Noteikumu 3.punktā norādīto pakalpojumu saņemšanu nav 
noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par 
dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.
6. Pēc Noteikumu 4. punktā minēto dokumentu iesniegšanas un uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, Sociālā dienesta vadītāja pieņem lē-
mumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.
7. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu un lēmums ir spēkā līdz pilngadību sasniegušā bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai.
8. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu dzīvokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā 
ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami reg-
ulāri katru mēnesi, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis 
iespējams.
9. Dzīvokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita 10 darba dienu laikā no rēķina vai maksājumu uzdevuma saņemšanas dienas:
9.1.preču vai pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā dienesta ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;
9.2.pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.
10.Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā 
mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni.
11.Sociālais dienests neizmaksā dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojumu, par kuru iesniegts Noteikumu 8. punktā minētais rēķins vai maksā-
jumu apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.
12.Sociālā dienesta vadītāja pieņem lēmumu atcelt piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst 
Noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.
13.Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs saņemt, ja īrē sociālo dzīvokli.
14.Saņemot dzīvokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns zaudē tiesības saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1., 
2. un 5. punktā noteikto palīdzību un tiesības saņemt citus Rugāju novada pašvaldības noteiktos pabalstus dzīvojamās telpas īres maksas un maksas 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
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Saistošo noteikumu Nr.6/2015
“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
piekto daļu ir nepieciešamas sniegt materiālu atbalstu pilngadību sasnieguši-
em bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Līdz 
ar to ir nepieciešams izstrādāt apstiprināšanai saistošo noteikumu projektu 
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības” (turpmāk-projekts), kas paredz iespēju šai iedzīvotāju kategorijai 
saņemt ikmēneša pabalstu komunālo izdevumu segšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka bērniem bāreņiem un bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir 
pieņēmusi Rugāju novada bāriņtiesa, no 18 līdz 24 gadu vecuma sasniegša-
nai būs iespēja saņemt ikmēneša dzīvokļa pabalstu, lai norēķinātos par īri un 
komunālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 25.2 panta trešo daļu, ja klients izvēlēsies saņemt šo 
pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī 
dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības.

3. Informācija par plānoto ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uzuzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Ne vairāk kā EUR 3 000 gadā.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Rugāju novada Sociā-
lajā dienestā.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

15.Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rugāju novada domē.
16.Rugāju novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

17.Saistošie noteikumi publicējami Rugāju novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Sabiedrības iespējas iesaistīties pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē 

      Rugāju novada dome 2016.gada decembrī uzsākusi Rugāju novada attīstības programmas 
Rīcības un investīciju plāna 2016.-2019.gadam aktualizāciju. 

       Sabiedriskā apspriešana paredzēta 2016. gada 9. februārī plkst. 10:00 
Lazdukalna saietu namā, Skolas ielā 3a, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577;

10. februārī plkst. 10:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570.

Informācija sociālajos 
jautājumos

      Sociālais dienests informē, ka būs grozījumi 
saistošajos noteikumos  attiecībā uz dzīvokļa pa-
balstu trūcīgām personām un  maznodrošinātiem 
1.grupas invalīdiem un vientuļiem pensionāri-
em.  Tāpēc iesniegumus par  dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu pagaidām  nepieņemam.  Darām 
zināmu, ka būs nepieciešami izdevumus aplieci-
nošie dokumenti (čeki, kvītis) par kurināmā 
iegādi  vai komunālo maksājumu 

veikšanu. Pēc saistošo noteikumu apsti-
prināšanas iedzīvotāji tiks informēti  no-
vada laikrakstā „Kurmenīte”, Rugāju novada 
domes mājas lapā un sociālajā dienestā.
    Jauno vecāku atbalsta grupa aicina pie-
vienoties jaunus dalībniekus. Uz nodarbībām 
gaidīsim visus Rugāju novada vecākus, kuru 
ģimenē aug bērniņš vecumā līdz 1,5 gadiem. 
Nodarbību laikā vecākiem būs iespēja pār-
runāt aktuālus jautājumus par mazuļu attīstī-
bu, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem 
speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem 
vecākiem. Grupas nodarbības notiek katra

mēneša pirmajā  nedēļā, par datumu un laiku ie-
priekš vienojamies. 
      Nodarbības notiek Rugāju novada domes tel-
pās, Kurmenes ielā 48. Pieteikties grupai var pa 
tālruni 28721482 (Sanita). Grupa ir atvērta jau-
niem dalībniekiem  jebkurā laikā. Dalība Jauno 
vecāku atbalsta grupā ir bezmaksas.
   

Rugāju novada sociālā 
dienesta darbinieces
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa    

         Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā novadā ir reģis-
trēti septiņpadsmit  jaundzimušie – vienpadsmit zēni un sešas meitenes. 
Rugāju pagastā ir reģistrēti divpadsmit bērni, bet Lazdukalna pagastā 
pieci bērni. Vairākums bērnu ir reģistrēti ar paternitātes atzīšanu – 
desmit bērni, bet septiņi jaundzimušie ir dzimuši laulībā. Visi jaun-
dzimušie ir reģistrēti ar ziņām par tēvu. No 2015. gadā dzimušajiem 
bērniem astoņām mātēm jaundzimušais ir pirmais bērns, piecām – 
otrais bērns, divām mātēm – trešais bērns, bet divām mātēm – ceturtais 
bērns. Analizējot bērnu vecāku tautību – piecpadsmit bērniem abi 

Sievietes
Vīrieši

Mirušo vecums

vecāki ir latvieši, diviem bērniem vecāki ir dažādu tautību. Diviem 2015.
gada jaundzimušajiem tika doti divi vārdi. 2015. gadā nodaļā tika noslēgta 
viena laulība un atzīmētas Sudrabkāzas.
        Pagājušajā gadā reģistrētas trīsdesmit astoņas mirušas personas –  
deviņpadsmit vīrieši un deviņpadsmit sievietes. Iepriekšējā gadā miruši 
trīspadsmit Lazdukalna pagastā deklarēti iedzīvotāji un divdesmit pieci cil-
vēki Rugāju pagastā. Trīsdesmit sešiem mirušajiem tautība norādīta latvie-
tis, diviem krievs. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liene Pipure

no 41 - 50 no 51 - 60 no 61 -70 no 71 - 80 no 81 - 90 no 91 - 100 pēc 100
2 3 5

3
7
6

2
7 2 1

Aicina uzņēmējus izteikt priekšlikumus 
publiskās infrastruktūras sakārtošanai

      Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020.gada 
plānošanas periodā esošas un komercdarbības atbalstam , būs 
pieejams finansējums, kas paredzēts publiskās infrastruktūras 
attīstībai un pieejamībai, kā arī rūpniecisko teritoriju un citu 
uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju 
atjaunošanai.
         Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” (turpmāk SAM 3.3.1.) SAM 3.3.1. ietvaros plānots 
atbalsts pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritāraji-
em investīciju projektiem: uzņēmējdarbības vides uzlabošanai in-
vestoru piesaistei un darbavietu radīšanai, veicot investīcijas maza 
mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstī-
bai un pieejamībai, t.sk., nepieciešamo industriālo pieslēgumu iz-
veidei.
         5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību inte-
grētajām attīstības programmām”. Projekta ietvaros plānots at-

revitalizācijas veicināšanu, bijušo rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdar-
bībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanu jaunu uzņēmu-
mu izvietošanai vai esošo uzņēmumu paplašināšanai.
Atbalstāmās darbības – industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās 
jaudas palielināšana, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, 
komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana, 
teritorijas labiekārtošana.
       Aicinām uzņēmējus iesniegt priekšlikumus nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras sakārtošanai SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros, lai tik-
tu radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 
Lūdzam ņemt vērā, ka komersantiem, uz kuru teritoriju tiek veikti ieguldī-
jumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā, nepieciešams veikt investīcijas 
komercdarbības attīstībai – jārada jaunas darba vietas un jāveic investīcijas 
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rugāju novada domes Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāju Loniju Melnaci (27850898, 
planotaji@rugaji.lv)

LAD aicina veikt Lauku bloku un 
ainavu elementu precizēšanu
       Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lau-
ku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada 
Platību maksājumu sezonai.
       Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, 
kuru lauksaimnieks apstrādā:
-  nav uzrādīts lauku bloks;
-  situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir 
izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;
- ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
      Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt zaļināšanas prasību 
izpildi. Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas 
pieprasījums jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar 
iekļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām:
-  nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai koku, krūmu grupa);
- ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: 
eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.

Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, 
pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot 
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
     Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauk-
saimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri 
jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu 
tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt 
iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan el-
ektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS 
lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu 
līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, 
izmantojot elektronisko parakstu. 
       Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD 
organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pi-
eteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvi-
jas lauku konsultāciju un izglītības centrs. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt kon-
sultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot 
e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000. 
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Uzsāk jaunu darba cēlienu       

     Ir pienācis jauns gads, jauni sapņi, 
jaunas ieceres. Deju kopa “Junora“ ak-
tīvi turpina uzstāties un dzīvot laikam 
līdzi. 
     Aizvien domājam ne tikai par raitu de-
jas soli, bet arī par kolektīva vizuālo izska-
tu. Nupat kā esam sašuvušas jaunus deju 
svārkus, lai iepriecinātu, gan sevi, gan sa-
vus skatītājus. Jaunajā gadā esam iecerē-
jušas rast jaunus sadraudzības kolektīvus, 
ciemoties novados, kur vēl neesam 

turpinājums no 1.lpp

rādījušas savas dejas. Protams, uzturēsim 
draudzību ar kolektīviem un novadiem, 
kas jau mūs labi pazīst un  vienmēr ai-
cina ciemos.  23. janvārī ciemojāmies 
Lazdukalnā, lai sveiktu deju kolektīva “To-
nuss” dāmas 10 gadu jubilejā. Savukārt 12. 
februārī dosimies uz Salnavu, kur ciemo-
simies jau trešo reizi. Sīļukalna deju kol-
ektīvs mūs gaidīs ciemos 13.februārī, jo 
vasarā viesojās pie mums Rugājos.
   Esam veiksmīgi uzsākušas 2016. gadu. 
Novēlam visiem veiksmi un izdošanos 
visās jomās. Lai sapņi piepildās!

Skolēni mācās!

        6. janvārī Rugāju novada vidusskolas 9., 10., 11., 
un 12. klases skolēni visas mācību dienas garumā 
darbojās tehniski radošajās darbnīcas par klimata 
pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam trīs īpaši 
izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darb-
nīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas 
ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēm-
jautājumi un risinājumi.
            Pirmajā nodarbībā jauniešiem tika izskaidrots, 
kāpēc rodas klimata pārmaiņas un kādas ir tā sekas. Ap-
gūt šo tematu palīdzēja interesanti seši eksperimenti, 
kas skolēniem lika darboties praktiski un pielietot jau 
savas esošās zināšanas. Otrā darbnīca ar nosaukumu 
”Zaļā māja” tika veltīta praktiskiem risinājumiem, kas 
palīdzētu samazināt CO2  izmešu apjomu. Katrai grupai 
tika iedotas 60 naudiņas, kuras vajadzēja iztērēt tā, lai 
efektīvāk tiktu izmantotas dabas dotās enerģijas iespē-
jas, kā arī pēc iespējas vairāk samazināts oglekļa dioksī-
da izmešu daudzums. Savukārt dienas otrajā pusē skolas 
aktu zālē mūs sagaidīja aizraujoša spēle, kas palīdzēja 
izprast dažādus glābšanas pasākumus, ko pasaulē skar 
klimata pārmaiņu radītās sekas. Līdzīgi kā otrajā dar-
bnīcā, arī šeit katrai grupai iedeva spēļu naudu, ko va-
jadzēja izmantot, lai paredzētu un glābtu savu reģionu 
no plūdiem, dzīvnieku migrācijas un citām katastrofām, 

Ar jautrām dejām priecēja “Junoras’’ de-
jotājas, kā arī Balvu ‘’Atvasara’’ un Kub-
ulu “Rūtas’’. “Sonātes’’ sveicienu nesa 
Olita Loseva, kura ar aizkustinājumu at-
cerējās savu sadarbību ar “Tonusu’’.Eg-
laines pamatskolas direktora apsveikums 
atgādināja, ka deju kopas darbība sākās 
skolas telpās.
      Svinīgākais apsveikums nāca no 
Rugāju domes un Kultūras nodaļas, kad 
Gunta Grigāne pasniedza Pateicības rak-
stus un teica cildinošus vārdus  gan de-
jotājām,   gan vadītājai Lūcijai, kura no-
vadā kļuvusi par savējo. Deju kopa kopš 
pašas dibināšanas ir jutusi pašvaldības 
lielo atbalstu, sākumā Ēvalda Stērnie-
ka personā, vēlāk arī no Rugāju novada 

domes - gan Ritas Krēmeres, gan šobrīd San-
dras Kapteines vadībā. Vienmēr  par dejotājām 
rūpējušies  vietējie kultūras darbinieki-vispirms 
Olita Loseva, tagad Jānis  Rakstiņš. Ļoti lielu 
pateicību dejotājas ir parādā savām ģimenēm, 
bez kuru atbalsta  nevarētu  atrast laiku un iespē-
jas piedalīties pasākumos  un braucienos.  Kā 
tuvo cilvēku sveiciens izskanēja dziesma Danas 
Svilānes izpildījumā.
     Jubilāres bija ļoti aizkustinātas par visām 
saņemtajām dāvanām, kurās varēja sajust 
dāvinātāju sirsnību, tāpat arī veiksmes vēlē-
jumiem turpmākajās deju kopas gaitās.Dejotā-
jas neslēpa, ka darbošanās deju kopā ir devusi 
daudz garīgā spēka arī grūtos brīžos, bagātinā-
jusi savstarpējā saskarsmē un sniegusi milzum 
daudz iespaidu. Un kā nu ne - dejotāju vidū ir 
lieliskas saimnieces, rokdarbnieces, dzejnieces 

un vienkārši labi cilvēki. Arī lietišķā vadītāja Lūci-
ja veltīja savām dāmām sirsnīgus vārdus. Pasākumā 
vairākkārt izskanēja vārdi ‘’elegantās, skaistās,  
staltās’’, ko bija patīkami dzirdēt, saprotot gan , ka 
svētku brīdī visi nedaudz pārspīlē.
        Saviesīgajā daļā valdīja patiesa jautrība, ko 
nodrošināja Jāņa Ločmeļa mūzika, un dejoja visi. 
Ar patīkamām emocijām ‘’Tonuss’’var uzsākt jau-
no darbības desmitgadi. Sakot milzīgu  paldies visi-
em , kuri ar savu dalību, palīdzību, mīļām dāvanām 
un vēlējumiem bagātināja mūsu svētkus, paturēsim 
prātā ‘’Rūtu ‘’ sveiciena rindas:
‘’Mākoņi dejo debesīs-es un mans liktenis- lejā.
  Dzīvesprieks –auša!- bez norimas sauc un aicina 
dejā!’’

Teksts: Rasma Zuša
Foto: Jānis Rakstiņš

kas notiek pasaulē no klimata pārmaiņu 
radītajām sekām. Skolēniem tika dota 
iespēja plānot budžetu un iejusties pilsētas 
mēra lomā, kas plānoja efektīvāko cilvēku 
un dabas zonu glābšanu.
       Skolotāja Lolita Krēbse pastāstīja, ka, 
apmeklējot dabaszinību konferenci Rīgā, 
pilnīgi nejauši uzzināja, ka ir iespēja pie-
teikties šim interesantajam projektam.
     Skolotāja Lolita :„Izmantoju iespēju un 

pieteicu šim projektam mūsu skolu. Pilsētas 
skolās šāda veida zināšanu ieguve ieguve tiek 
pielietota bieži, bet lauku skolām šī iespēja ir 
reta. Jūtos pateicīga, ka mūsu skolas skolēni 
apmeklēja šo darbnīcu un uzzināja ko jaunu, 
kā arī vēlos pateikt paldies trīs jauniešiem no 
Ventspils, kas bija ar mums visu šo dienu!”

                  12.klases skolniece 
Lauma Circene

“Kāpēcīši” piepilda sapni
      Katram no mums ir kāds sapnis, 
kuru vēlamies piepildīt. Citiem to iz-
dodas piepildīt pašiem, taču dažiem 
nepieciešama palīdzība. Lai Latvijā 
būtu vairāk piepildītu sapņu, līzinga 
kompānija InCREDIT GROUP sa-
darbībā ar TV3 aicināja visus bērnus 
piedalīties labdarības projektā ”Pie-
pildi savu sapni”.
      Bērniem ir daudz un ļoti dažādi sapņi. 
Arī mums, Rugāju novada Eglaines pa-
matskolas speciālās izglītības grupas 
“Kāpēcīši” bērniem, ir sapņi, kurus 
paši nevaram piepildīt. Viens no mūsu 
daudzajiem sapņiem  - katram savs da-
tors. Dators ar savām neierobežotajām 
iespējām cilvēkam ar ierobežotām ko-
munikācijas spējām atrisina daudzas, ar 
iekļaušanos sabiedrībā saistītas problē-
mas. Arī mūsu dzīves kvalitāte nākotnē 
būs daudz augstākā līmenī, ja apgūsim 
prasmi lietderīgi izmantot mūsdienu 
tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Lab-
darības projekta ietvaros piepildījās 

daudzu bērnu sapņi. Mēs klusībā cerējām, 
ka asistentes Ritmas rakstīto vēstuli žūri-
ja izvērtēs un pieņems lēmumu atbalstīt arī 
mūs. Laiks gāja, svētki aizgāja, mēs cerē-
jām… līdz janvāra pēdējās dienās saņēmām 
priecīgu vēsti – MŪSU SAPNIS TIEK PIE-
PILDĪTS! Mēs saņēmām divus jaunus dato-
rus. Esam ļoti priecīgi un bezgala pateicīgi 
projekta ļaudīm un ziedotājiem. Datori mūsu 
mācību procesu padarīs daudz efektīvāku un 
interesantāku. Paldies ikvienam, kas mūsu 
īpašās vajadzības respektē, saprot un atbal-
sta mūs.

“Kāpēcīšu” vārdā,
skolotāja Aija Pluša

Teksts: Ilze Janiša, foto: Jānis Rakstiņš

Foto autori: G.Grīnberga, I.Viļumate, J.Kūlbārdis
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Karnevāls kopā ar Ugunīgo Pērtiķēnu
       Uzsākot mācību gada otro semes-
tri Rugāju novada vidusskolas jaunāko 
klašu skolēni ziemas aukstumu kliedēja 
Jaungada karnevālā. Jau pašā pirma-
jā skolas dienā pēc brīvdienām, katrā 
klasē ieradās ziņnesis ar vēstuli, kurā  
uz Jaungada karnevālu visus aicinā-
ja pats Ugunīgais pērtiķis. Viņš vēstī-
ja, ka vēlas redzēt bērnus interesantās 
maskās un grib dzirdēt arī sev veltītu 
katras klases sveicienu.
   Tieši pēc nedēļas Ugunīgais Pērtiķis, 
kopā ar saviem draugiem no skolēnu 
pašpārvaldes, visus sagaidīja skolas zālē. 
Starp sanākušajiem bija gan zvēri, gan 
pasaku un filmu  varoņi. Bija ieradusies 
Konfekšu feja, Nāve, veseli divi Spaider-
meni un arī daži citi ar neparastām spējām 
apveltīti ļaudis. Ar savu klātbūtni karnevā-
lu pagodināja arī viena otra princese. Tikai  
skolotājas gan nekur nemanīja. Reizēm 
vērīgāku skatu karnevāla dalībniekiem 
pārlaida vien vilks ar savu draugu suņu-
ku, Zaļā feja un kāda tikko no frizētavas 
nākusi filmzvaigzne. Katra klase uzstājās 

ar sagatavoto apsveikuma 
priekšnesumu. Tika rādī-
tas ugunīgas dejas, lasīti 
horoskopi un izteikti laba 
vēlējumi. Pērtiķis iemācī-
jās arī jaunas rotaļas un 
bija tik iepriecināts, ka 
tūlīt pat katram piešķīra 
karnevāla dalībnieka kar-
ti. Tad jau arī varēja sāk-
ties diskotēka un rotaļas.  
Bērni, kuri īpaši pacentās, 
un ar savu masku prez-
entāciju uzstājās arī indi-
viduāli, drīkstēja cienāties 
no Pērtiķa maisa. Kas tajā 
bija? Apelsīni! Protams, no 
pašas Āfrikas. Arī skolotā-
jas šoreiz varēja atpūsties 
un izbaudīt pasākumu, jo 
par visu notiekošo rūpē-
jās skolēnu pašpārvaldes 
jaunietes R.Dobrovoļska 
un R.Puško, kas  enerģiski 
dejoja un vadīja dažādas

rotaļas. Nedalītu piekrišanu no sākumskolas bērnu puses guva dejas kopā 
ar G.Orniņu, bet par mūziku rūpējās  R.Krilovs.
        Iztaujāts par to, kā jūtas šeit pašā ziemas aukstumā, Pērtiķis apgalvoja, 
ka neesot ne vainas. Galvenais esot veikli kustēties un turēt sirdi siltumā. 
To viņš arī pats sirsnīgi darīja  vēlot visiem veiksmīgu Jauno- Ugunīgā 
Pērtiķa gadu.

Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Agita Kukurāne

“Lazdukalna kausa izcīņa hokejā 2016”

      Vairākus gadus pēc kārtas Lazdukalnā, pie Eglaines pamat-
skolas tiek noliets laukums, lai novada iedzīvotāji varētu slidot, 
savukārt, hokeja mīļi trenēties, spēlēt un sacensties ar tuvā-
ku un tālāku novadu hokeja komandām. 24.janvārī norisinājās 
“Lazdukalna hokeja kauss 2016”, kurā par uzvaru cīnījās piecas 
komandas.

       Komandas no Alūksnes, Ma-
donas, Daugavpils un Rugāju 
novada, jau no paša rīta ieradās 
Lazdukalnā un sāka gatavoties 
hokeja kausam. Tika sasauk-
ta komandu pārstāvju, galvenā 
tiesneša un organizatoru sapulce 
un izlemts par hokeja kausa norisi.  
Tika nolemts, ka katrai komandai 
būs iespēja spēlēt vienai ar otru un 
noslēgumā labākās divas izspēlēs 
finālu. Trešo, ceturto un piekto 
vietu noteiks pēc vairāk iegūta-
jiem punktiem. Un spēles varēja 
sākties.  
    Jānis Rakstiņš, jautāts par to, 
kurš hokeja kauss pēc kārtas bija 
šis, atzina, ka personīgi, kā orga- 
nizatoram šis bija ceturtais kauss, 
kas tika organizēts Lazdukalnā. 
Par to, cik kausu ir bijis pirms tam, 
ir daudz jāpēta hokeja vēsture, jo 
Lazdukalna hokejs jau pastāv 29 
gadus. Savukārt svarīgs ir gata-
vošanās posms, lai kausa izcīņa 
noritētu veiksmīgi. Organizators 
pastāstīja, ka gatavojoties hokeja 
kausam, svarīgākais ir laukuma 
jeb ledus kvalitāte, jo labāks būs 
ledus, jo veiksmīgāks un kvali-
tatīvāks būs kauss un spēlēšana. 
Tāpēc gatavošanās sākas jau ļoti 
laicīgi. “Laukumu sākām gatavot 
mēnesi iepriekš, kad laika to ap-
stākļi atļāva. Tika sūknēts ūdens 

no blakus upes un liets uz lau-
kuma, tādā veidā tika izaudzēta 
bieza ledus kārta. Vietās, kur le-
dus kvalitāte bija sliktāka, tika 
izsists ledus un liets no jauna. 
Tika uzlikti tīkli, nolieti celiņi 
pa kuriem hokejisti var pārvie-
toties ar slidām.  Pēdējais posms 
ir mazas ledus kārtas liešana jeb 
glancēšana. Un tad jau var domāt 
par kausa rīkošanu. Tad tika ap-
zināta Lazdukalna hokeja ko-
manda un izvēlēts veiksmīgākais 
datums, tika izstrādāts nolikums, 
pasūtītas medaļas, kausi. Tālāk 
aicinājām komandas, ar kurām 
gribējām uzspēlēt, dažas piekri-
ta, taču bija komandas kas ob-
jektīvu iemeslu dēļ nevarēja ie-
rasties. Protams domājām arī par 
komandām un spēlētājiem, kur 
pārģērbties, sasildīties. Daudz 
tika strādāts pēdējā dienā un pat 
naktī, kad tika krāsotas līnijas 
laukumam un lieta glances kārta, 
un tad tikai atlika gaidīt hokeja 
komandas. 
   Liels paldies jāsaka Rugāju 
novada domei, Rugāju sporta 
centram, Eglaines pamatskolai, 
kas visā šajā periodā ir sadar-
bojušies un palīdzējuši. Šogad 
ļoti izpalīdzēja Pēteris Dauksts, 
aizdodot mums ūdens sūkni, kas 
atviegloja ūdens sūknēšanu uz 

laukuma. Liels paldies viņam par to. 
Lielākie palīgi pie laukuma veido-
šanas bija Jānis Ikstens un Lauris 
Ikstens.”
    J.Rakstiņš atzina, ka iedzīvotāji 
izmanto laukumu diezgan bieži - tie 
ir bērni, jaunieši, kas grib paslidot. 
“Interese ir, taču bieži vien ekipēju-
ma (slidu) trūkums ir iemesls tam ka 
neizdotas slidot. Protams gribētos, lai 
vēl vairāk izmanto laukumu slidojot 
vai spēlējot. Jo laukuma veidošanā ir 
ieguldīts milzīgs darbs un laiks.”
        Arī Rugāju novada vidusskolas 
jauniešiem ir iespēja slidot un spēlēt 
hokeju, jo nesen pie vidusskolas tika 
noliets laukums. ”Ideja par laukumu 
bija spontāna. Agrāk bija dīķis, taču 
tagad arī viss notiek! Atsaucība ir, 
skolēni nāk un spēlē pat vakarā, jo 
ir nodrošināts apgaismojums, esam 
dabūjuši hokeja vārtus,” ar prieku 
pastāstīja skolas saimnieks Imants 
Briedis. 

Teksts:Agrita Luža
Foto: Jānis Rakstiņš

Lazdukalna kausa izcīņas 
hokejā 2016 rezultāti

 1.vieta Kalupe
 2.vieta Alūksne
 3.vieta HK Lazdukalns
 4. vieta Lazdukalns 2
 5.vieta Mētriena
  _________________

 Kalupe 2:2 HK Lazdukalns
 Mētriena 0:0 Lazdukalns 2
 Alūksne 3:3 Kalupe
 HK Lazdukalns 6:0 Lazdukalns 2
 Alūksne 2:1 Lazdukalns 2
 Mētriena 0:4 HK Lazdukalns
 Kalupe 5:1 Lazdukalns 2
 Alūksne 4:0 Mētriena
 HK Lazdukalns 1:4 Alūksne

 Fināla spēle:
 Kalupe 4:1 Alūksne

  Par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts  
  Arnis Rasčevskis no Kalupes
  hokeja komandas.
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Aicina pieteikties 
mednieku kursiem

“Latvijas Mednieku apmācību centrs” 
organizē kvalitatīvus kursus mednieka un 

medību vadītāja apliecības iegūšanai 
Rugājos vai Balvos. 

Pieteikties pa tālr. 
29282027 vai www.lmac.lv

  Sākas pieteikšanās 2016./2017. mācību gada Vītolu fonda
  administrētajām stipendijām

Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei 
stipendija tiks piešķirta un cik liela summa 
stipendijā tiks izmaksāta.
2015./2016. mācību gadā ar Vītolu fonda ad-
ministrēto stipendiju atbalstu studē 670 jau-
nieši, stipendijās saņemot vairāk nekā 
1 000 000 eiro. Patlaban Vītolu fonds ad-
ministrē 180 Latvijas uzņēmumu, organizāc-
iju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, 
ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, 
Venecuēlas, Vācijas un Zviedrijas dibinātās 
stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir 
saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši pieci simti 
jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa 
no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, 
īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt 
dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt 
citiem.”

       Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi 
guvis labus un teicamus vērtējumus mācī-
bu darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās 
aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu 
vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!
      12. klašu skolēni līdz 2016. gada 1. 
martam tiek aicināti pieteikties Vīto-
lu fonda administrētajām stipendijām 
2016./2017. mācību gadam. Lai pretendētu 
uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai 
atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā 
arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: 
jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir 
bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, 
ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili 
panākumi mācību olimpiādēs.
      Vītolu fonda administrēto stipendiju 
apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. 

visa Latvija var uzzināt par aktīvi-
em cilvēkiem pagastos, kuri palīdz 
uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.
   Šogad Biedrība aicina lasītājus 
vēstulēs pastastīt par saviem bib-
liotekāriem, kuri ir entuziasma un 
radošuma pilni, rūpējas par saviem 
lasītājiem, sagaida tos ar smaidu 
smaidu, izveidojušu savu bibli-
otēku par vietējo gaismas pili, or-
ganizē pasākumus un apmācības, 
veido pievilcīgu un mājīgu bibli-
otēkas vidi.
     Pieteikuma vēstules un fotogrāfi-
jas, kas stāsta par bibliotekāra ak-
tivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 1. 
martam pa pastu (Mūkusalas iela 
3, Rīga, LV1048) vai epastā 
(gaisma@gaisma.lv).

„Pagasta bibliotekārs –
 gaismas nesējs”

      Arī šogad Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība (Biedrība) izsludi-
na konkursu „Pagasta bib-
liotekārs – gaismas nesējs” 
un aicina pieteikt aktīvus, 
radošus un izcilus lauku 
bibliotekārus. Konkurss no-
risināsies devīto reizi. Tā ir 
lasītāju balva un atzinība 
saviem bibliotekāriem.
       Ik gadu tiek apbalvoti pie-
ci bibliotekāri – viens no katra 
Latvijas reģiona: Kurzemes, 
Latgales, Vidzemes, Zemgales 
un Rīgas.
     “Pagasta bibliotekārs – ga-
ismas nesējs” ir iespēja atrast 
un izcelt pašaizliedzīgus, dar-
bīgus, iedvesmojošus mūsu 
mazo „gaismas piļu” darbi-
niekus. Pateicoties konkursam, 

Velomaršruts nr. 34 „Rypoj vasals!”

         11. janvārī Vidzemes tūrisma asociācija izsniedza numuru 
34 pirmajam reģionālajam velomaršrutam Latgales teritorijā. Velo-
maršruta kopējais garums ir 169 km un tā atklāšanas pasākums tiek 
plānots 21. maijā.
      2015. gadā Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas, 
pašvaldības noslēdza sadarbības līgumu par kopēju un mērķtiecīgu dar-
bību, lai veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē. Šī sadarbība ir vai-
nagojusies ar pirmo rezultātu – ir izstrādāts velomaršruts pa Ziemeļlat-
gali un šis būs pirmais marķētais velomaršruts Latgalē. Ziemeļlatgales 

novadu tūrisma speciālisti sadarbībā ar SIA „Sports S” vadītāju San-
tu Paegli izstrādāja pirmo Latvijā apļveida maršrutu, kas iet cauri vis-
iem pieciem novadiem un pavasarī tiks marķēts ar velo norādes zīmēm 
abos virzienos. Marķēta velo maršruta priekšrocība ir tā, ka bez kartes 
palīdzības, sekojot tikai norādēm var izbraukt visu maršrutu. Tas ir Ei-
ropas un pasaules līmenis. 
   Paralēli tiek strādāts arī pie velomaršruta „Rypoj vasals!” kartes 
izdošanas, lai ceļotāju uzmanību pievērstu arī apskates vietām un informē-
tu par atpūtas iespējām un naktsmītnēm visa maršruta garumā. Ar katru 
gadu palielinās pieprasījums pēc veselīga dzīvesveida un velotūrisms ir 
viens no aizraujošākajiem veidiem, kā bagātināt savas brīvdienas, tāpēc 
aicinām arī tevi doties izbaudīt Ziemeļlatgali ar velosipēdu!

Izmaiņas darba laikos

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)  
(Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8) klientus pieņems 

Velta Leone (Mob.tālr. 25446353)
Darba laiks:

Pirmdiena  08.30 - 17.00
Otrdiena    13.00 - 17.00
Trešdiena   08.00 - 12.00

                                    Ceturtdiena         - 
Piektdiena  08.30 - 17.00

_________________________________________________
Lauku attīstības konsultante Velte Leone (Mob.tālr. 28398550) 

apmeklētājus pieņems:

      __________________________________________________
Lazdukalna bibliotēkas darba laiks no 2016. gada 4. janvāra 

līdz 31. martam (Mob.tālr. 26320857 )
Pirmdiena    9.00 – 14.00
Otrdiena      12.00 - 17.00
 Trešdiena     12.00 – 17.00
 Ceturtdiena   9.00 – 14.00                 

Rugājos, Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48

Otrdiena 09.00 - 12.00 
Trešdiena 13.00 - 17.00

Lazdukalna pagasta pārvaldē, 
Bērzu ielā 8)

Ceturtdiena   13.00 - 17.00


