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Sveiciens Zinību dienā!

Ievēlētas Rugāju
novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
un sekretāre
2017. gada 25. augustā notika Rugāju
novada vēlēšanu komisijas sēde, kuras
darba kārtības galvenais jautājums
bija komisijas priekšsēdētāja un
sekretāra ievēlēšana. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
pienākumus
turpmāk pildīs Līga Kravale, bet
sekretāres pienākumus - Evita
Sproģe.

Pienākas pabalsts
mācību līdzekļu iegādei

u
n

Tuvojas jaunā mācību gada sākums
un tāpēc atgādinām vecākiem, ka
katram skolēnam, kurš mācās Rugāju
novada skolās vai pirmskolas izglītības
iestādēs, sākot ar piecgadīgo bērnu
grupu, pienākas pabalsts mācību
līdzekļu iegādei 15 EUR apmērā.
Informācija 3. lpp.

“Mēdz teikt, ka dzīve sastāv no mazām laimītēm, bet ir laimes brīži, kas tās pārvērš
mirklī, kurš nāk un iet un vairs nepāriet. Tā veidojas mirkļu mozaīka. Tieši tik
skaista, cik skaistu tu pats to izveido. Tu rādi – horizonts. Un tad – vai tālāk iet pa to
ir liegts? Tu saki – robeža, nekad! Tā zūd, ja horizonts ir sniegts.”

Cienījamie Rugāju novada izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji,
skolēni un vecāki!
1. septembris, Zinību diena, katru gadu nāk ar īpašām sajūtām - ar jauna darba
cēlienu ikvienam skolēnam, skolotājam un vecākiem, ar jaunu sākumu ikvienam
pirmklasniekam un ar domām par nākotni tiem, kam skolas solā aizvadīti jau
divpadsmit zināšanu pilni mācību gadi.
Novēlu katram iemācīties ieraudzīt kā mazos prieka, tā lielos laimes brīžus, lai
izdodas lepoties ar sasniegto un vienmēr ir vēlme tiekties kāpt visaugstākajās
virsotnēs un uzkrāt gaismu, ko dot sev un citiem!
Lai veiksmīgs 2017./2018. mācību gads!
Rugāju novada domes vārdā
priekšsēdētāja Sandra Kapteine

ZINĪBU DIENAS PASĀKUMI
Rugāju novada vidusskolas zālē
1. septembrī plkst. 9.30 svinīgais brīdis
Pēc svinīgā pasākuma vecāku kopsapulce
Rugāju novada Eglaines pamatskolā
1. septembrī plkst. 9.00 - 10.00 klases stunda
plkst. 10.00 - svinīgais brīdis Lazdukalna saieta namā

Rugāju novada
pašvaldības policijas
priekšnieka iedzīvotāju
pieņemšanas laiki
Ar 2017. gada 24. jūliju darba tiesiskās attiecības uzsācis Rugāju novada
pašvaldības policijas priekšnieks Uldis
Melnacis.
Tālrunis: 27801859
E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 11.00 - 13.00
Piektdienās no plkst. 12.00 - 14.00
(Kurmenes iela 69, Rugāji)

Jauni tarifi sadzīves
atkritumu izvešanai
SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no
2017. gada 1. septembra spēkā stājas jauni nešķirotu sadzīves atkritumu
izvešanas tarifi Malienas atkritumu
apsaimniekošanas reģionā – Balvu,
Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Apes
novados.
Informācija 3. lpp.

Aklāti jau četri no pieciem
vides objektiem Ziemeļlatgales novados
12. augustā tika atklāts jau ceturtais
vides objekts Rugāju, Balvu, Viļakas,
Baltinavas
un Kārsavas novadu
pašvaldību sadarbības rezultātā, projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros.
Informācija 9. lpp.
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Rugāju novada domes 2017. gada
17. augusta sēdē pieņemtie lēmumi
Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem ar R. S. par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012
0138 – 2.5 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Līdzenumi” ar kadastra numuru 3864 008 0002 – 9.6 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada
Lazdukalna pagastā.
Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0246,
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0246 – 11.01 ha
platībā, nosaukumu ,,Klajumi”.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Labdien, Jūsmājās, augustā!
Dzestrie rīti un pievakares mums atgādina, ka lēnām tuvojamies
nākamajam gada laikam – rudenim. Acu skatiens pārlaižas dzeltenajiem, pielijušajiem labības laukiem, iezogas sirdī smeldze, ka šī vasara
laikam atkal nebūs izņēmums un sekos pārbaudījums lauku saimniekiem,
kad nāksies ķert katru labu laika apstākļu mirkli, lai novāktu izaudzēto
ražu.
Ar jaunām izmaiņām pašvaldībām, aizvadīts Latvijas pašvaldību
kongress, kurā ievēlēts jauns priekšsēdis un tā vietnieks, kas vadīs savienību nākamos četrus gadus. Kongresā pašvaldību vadītājus ar savu klātbūtni
pagodināja augstākās mūsu valsts amatpersonas, kas vēlreiz atgādināja par
svarīgiem tuvākajiem darba uzdevumiem pašvaldībām un to vadītājiem.
Tāpat arī Latgales plānošanas reģionā ievēlēta jauna vadība.
Mūsu pašvaldībā aizvadīts mēnesis, kurā esam pielikuši punktu iesāktiem šīs vasaras darbiem, vides objektam un parka estrādei. Izpildīti nosacījumi, kas bija iestrādāti projektos. Vides labiekārtošanu, ja vēlamies, varam
turpināt par budžeta līdzekļiem nākamajos gados. Reizē ar vides objekta
uzstādīšanu, laukumiņā Rugāju centrā esam iestādījuši egli, kas izaugusi
mūs ar laiku priecēs Ziemassvētkos, un paredzējuši vietu soliņiem, kas
tuvākajā laikā tiks izvietoti.
12. augustā mūsu novada ciemos notika dažādi atpūtas pasākumi visas dienas garumā. Iedzīvotāji un ciemiņi varēja baudīt koncertus, ko sniedza mūsu pašu pašdarbnieki, ciemiņi no Lietuvas un Igaunijas. Sacensību gars šajā dienā valdīja arī pludmales volejbolā. Ļoti žēl, ka
mūs pasākuma laikā pārsteidza vēja viesulis un izpalika izplānotā koncerta
noslēguma daļa. Bet redzot otrajā rītā izdarītos posta darbus aiz estrādes,
varam pateikties Visaugstākajam, ka nenotika kāda lielāka nelaime. Varbūt kādam palika sirdī rūgtums par nenotikušo zaļumballi, taču dabas spēki
mums rādīja savas kaprīzes, cilvēku drošība ir vissvarīgākais, un tādēļ
tika pieņemts lēmums, atcelt nakts pasākumu. Cerams, ka laika apstākļi
netraucēs un balle būs, ar to noslēgsim kultūras pasākumu vasaras sezonu.
Pašvaldībā darbu uzsācis pašvaldības policijas priekšnieks. Noteiktajos pieņemšanas laikos var griezties pēc palīdzības darba vietā, pārējā
laikā sasniedzams telefoniski.
Tā kā arī pie mums ir dažādas dabas un ainavas vērtības, kuras
varam iemūžināt, tad aicinu iedzīvotājiem būt aktīviem, veidot fotogrāfijas
un iesūtīt tās vietnēs, kas norādītas projektā.
Pašvaldības šā brīža aktualitāte - attīstības un plānošanas nodaļā strādā pie trim uzņēmējdarbības projektiem, par kuriem lēmums būs
jāpieņem septembra domes sēdē.
Pašvaldībā saņemta vēstule, par kādu senāku notikumu maija mēnesī,
kas varbūt piemirsies - aizlūgumu par bijušajiem Rugāju novada vidusskolas skolotājiem, skolēniem, ko organizēja kādrreizējā vidusskolas
absolvente Itta Dmitrijevas kundze. Mises laikā svētību un labu vārdus
saņēma gan vidusskola, gan pašvaldība. Paldies Ittas kundzei par spēcinājuma vārdiem šajā pasākumā!
Tuvojas 1.septembris, kad skolas pieskandinās skolēnu čalas, un virmos emocijas, kas raksturīgas tikai šai dienai. Sveicu visus, kam svarīga
un nozīmīga pirmā mācību gada diena - skolēnus, skolotājus, vecākus
un vecvecākus! Lai labas sekmes un veiksme pavada visa mācību gada
garumā!

Uz tikšanos, septembrī!

Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0219
– 10.44 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3864 007 0219 – 5,0 ha platībā, 3864 007 0222 – 3.14 ha platībā un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0250 – 2,3 ha platībā, nosaukumu
,,Bondari”.
Nolēma piešķirt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874
018 0118 – 0.41 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101).
Nolēma veikt grozījumus Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā ar 2017. gada 1. septembri, nosakot:
1. Pirmsskolas auklis (Profesiju klasifikatora kods 5311 01) 3 amata vienības,
nosakot 1 amata vienībai mēneša darba algu EUR 404,00 (četri simti četri euro
un 00 centi);
2. Apkopējs (Profesiju klasifikatora kods 9112 01) 3,5 amata vienības, nosakot
1 amata vienībai minimālo mēneša darba algu, kura tiek aprēķināta saskaņā ar
Darba likuma 61. pantu.
Nolēma veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu
sarakstā laika periodā no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim, nosakot jaunu amata vienību fizioterapeits (Profesiju klasifikatora kods
2264 02), 0,6 amata vienības ar 1 amata vienības mēneša darba algu EUR 599,00
(pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi).
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Starki 1” ar kadastra numuru 3874 011
0003 – 14.49 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu
V. B. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Starki 1” nosacīto cenu EUR 15 595,57
(piecpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
2017. gada 28. jūlijā rakstiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045 pretendentei A. S. Pretendente
nosolīja nomas maksu – 3 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
Rugāju novada dome nolēma slēgt nomas līgumu ar A. S. par Rugāju novada
domei piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045 – 3 ha
platībā iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Ar 2017. gada 17. augustu nolēma ievēlēt Uldi Melnaci Rugāju novada domes
Administratīvās komisijas sastāvā.
Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 38 599,00
EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā būvprojektu izstrādei projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu
pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā, Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai, no Valsts kases uz 2 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto
aizņēmuma procentu likmi.
Ievēlēja Rugāju novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā:
1.1. Evita Sproģe
1.2. Imants Briedis
1.3. Līga Kravale
1.4. Ieva Sīle
1.5. Sarmīte Tuča
1.6. Elita Šubeniece
1.7. Zane Puļča
Nolēma iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
2.1. Biruta Bikaviņa
2.2. Jana Krilova
Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības
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Jauni tarifi sadzīves atkritumu izvešanai
SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no
2017. gada 1. septembra spēkā
stājas jauni nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanas tarifi Malienas atkritumu apsaimniekošanas
reģionā – Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas un Apes novados.
Izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā Malienas
reģiona novados bija nepieciešamas,
lai nosegtu izmaksu pieaugumu,
atbilstoši sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugumam. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija pieņēma lēmumu par
sadzīves atkritumu apglabāšanas
maksas paaugstināšanu SIA “AP
Kaudzītes” piederošajā sadzīves
atkritumu apglabāšanas poligonā
“Kaudzītes”, no 2017.gada 1.augusta tarifs par atkritumu apglabāšanu
Malienas reģionā ir 50,52 EUR par
tonnu (bez PVN), pieaugot par 20%.
Apes, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novados tarifs turpmāk būs
17,52 EUR/m3. Balvu pilsētā tas
pieaugs līdz 17,27 EUR/m3, bet Balvu novada pagastos palielināsies līdz
18,77 EUR /m3 (visas summas

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste Laura Jegorova

norādītas bez PVN). Kopumā tarifs
reģionā pieaugs vidēji par 8,5 %, jeb
1,38 EUR/m3.
Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos gaidāmas arī turpmāk
ar Dabas resursu nodokļa (DRN)
palielināšanu visā valstī. DRN
mērķis ir veicināt dabas resursu
ekonomiski efektīvu izmantošanu,
ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju,
veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī finansiāli
nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Tuvāko gadu laikā DRN
pieaugums ir plānots katru gadu līdz
pat 2020. gadam, kad tas sasniegs
EUR 50,00 par tonnu. Šobrīd DRN
atkritumu apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos ir EUR 25,00 par
tonnu.
ZAAO atgādina, ka labākais
veids, kā samazināt maksu par atkritumu izvešanu, ir aktīva un pareiza
atkritumu šķirošana ikdienā!
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Meža programma Latvijas sabiedrībai
2017 (seminārs Rugāju novadā)
Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un
aizsargājamās teritorijas. Biotopu kartēšanas
Piektdien, 29. septembrī
process Latvijā. Sabiedrības interešu
Rugājos, Kurmenes 87
ievērošana. Meža sertifikācija.
Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.
10.45 – 11.00

Ierašanās Rugāju Tautas namā, Kurmenes ielā 87.
Dalībnieku reģistrācija. reģistrācija, rīta kafija.

10.00 - 10.10

Semināra ievads.
Programma meža nozarei
nozīmīgu sabiedrības
interešu grupu izglītošanai.

Latvijas Mežu sertifikācijas
padomes priekšsēdētājs

10.10 – 12.30

Ekosistēmas, biotopi,
mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Biotopu
kartēšana. Dabas aizsardzība un sabiedrības interešu
ievērošana. Situācija Latvijā
un kaimiņvalstīs.

Latvijas Mežu sertifikācijas
padomes priekšsēdētājs,
LVMI “Silava” Meža
Programmas vadītājs

Mg.Māris Liopa

Mg.Māris Liopa

12.30 – 13.00

Kafijas pauze, diskusija

13.00 – 14.00

Meža sertifikācijas veidi,
standarti un principi. Vides,
sociālās un ekonomiskās
interešu sabalansēšana
apsaimniekojamā teritorijā.
Ieguvumi no meža
sertifikācijas.

Latvijas Mežu sertifikācijas
padomes izpilddirektors,
sertifikācijas sistēmu
auditors

Darba un vides aizsardzība
mežsaimniecībā.

Latvijas Mežu sertifikācijas
padomes izpilddirektors,
MetsaForest darba
aizsardzības vadītājs
Mg.Jānis Švirksts

Iedzīvotāju zināšanai
14.00 – 15.00

Mg.Jānis Švirksts

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: Rugāju novada
dome vai ml@hs.lv, 25414008 .

Informācija sociālajos jautājumos
Rugāju novada Sociālā dienesta
vadītāja Anita Everte

Informējam, ka Rugājos, Ezermalas ielā 6 (Līvānu māju tuvumā), ir izveidots jauns laukums ar šķiroto atkritumu konteineriem. Rugāju
novada dome atgādina, ka katru gadu būtiski pieaugs dabas resursu
nodoklis, tāpēc aicinām šķirot atkritumus, jo tas var būtiski samazināt atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas nākotnē. Tāpat
vēršam uzmanību, ka ir uzstādīti papildus šķiroto atkritumu konteineri visā novada teritorijā.
RUGĀJU NOVADĀ ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS
KONTEINERI UZSTĀDĪTI:
(Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam)
- Skolas iela 6, Rugāju pagasts, Rugāju novads;
- Skolas iela 8, pie daudzdzīvokļu mājām, Rugāju pagasts, Rugāju novads;
- Liepu iela 4, Rugāju pagasts, Rugāju novads;
- Kurmenes iela 8, pie Sociālās aprūpes centra “Rugāji“;
- Skolas iela 3, Rugāju novada Eglaines pamatskola;
- “Tulpes” Liepari, Rugāju novads.
(Konteiners papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam, pudeļu un
burku stiklam)
- Kurmenes iela 87, pie skolas ēkas;
- Kurmenes iela 36, blakus pašvaldības ēkai un tirgus laukumam;
- Bērzu iela 5, Benislava, Rugāju novads;
- Liepu iela 4, Skujetnieki, Rugāju novads;
- Tikaiņi, blakus Tikaiņu bibliotēkai.

Tuvojas jaunā mācību gada sākums un tāpēc vecākiem vēlamies atgādināt, ka
katram skolēnam, kurš mācās Rugāju novada skolās vai pirmskolas izglītības
iestādēs sākot ar piecgadīgo bērnu grupu pienākas pabalsts mācību līdzekļu
iegādei 15 EUR apmērā. Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jādodas uz sociālo
dienestu un jāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti jābūt
bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. Pabalsts tiek izmaksāts mācību
gada sākumā.
Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2017.gada 1.jūlija līdz
31.jūlijam:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) –
293,00 EUR; dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un maznodrošinātie I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 346,00 EUR;
pabalsts veselības aprūpei – 733,00 EUR, pabalsts bāreņiem – 324,00 EUR;
bēru pabalsti – 225,00 EUR; dzimšanas pabalsts – 290,00 EUR; pārējie
pabalsti – 1351,00 EUR (pabalsts veicot sabiedrisko darbu - 15,00 EUR;
pabalsts ēdināšanai - 1246,00 EUR; pabalsts jubilāriem – 60,00 EUR;
pabalsts represētajām personām - 30,00 EUR).
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem
2017. gadam – 67030,00 EUR;
Izlietotie līdzekļi jūlijā – 3562,00 EUR;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 33740,00 EUR
.
Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 12 personām; piešķirts trūcīgas personas statuss – 11 personām; piešķirts GMI pabalsts – 1 ģimenei; piešķirts
maznodrošinātas ģimenes statuss – 5 ģimenēm; piešķirts maznodrošinātas
personas statuss - 4 personām; piešķirts ārstēšanās pabalsts – 25 personām;
piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts - 2 ģimenēm; piešķirts apbedīšanas
pabalsts – 3 personām; piešķirts dzīvokļa pabalsts – 4 personām; piešķirts
represētās personas pabalsts - 1 personai; piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski derīgo darbu – 1 personai; piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums
SAC „Rugāji” – 1 personai; nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu - 2 personām.
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Rugāju novada daba starp Latvijas
Par jauno Latvijas Pašvaldību savienības
dabas bagātībām
priekšsēdi ievēlēts Gints Kaminskis
Pasaules Dabas Fonds
Daba ir mūsu ģimene, un Latvijas simtgade ir ģimenes svētki, kuros laiks sanākt kopā un
izveidot saskanīgu kopbildi tādu, kurā viens otru neaizēnojam un nenomācam.
Aicinām arī Rugāju novada
iedzīvotājus piedalīties projektā
“Latvijas dabas bagātības”. Projekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji
tiek aicināti saplūst fotogrāfijā ar
savām īpašajām vietām Latvijas
dabā vai arī pastāstīt par to, ko
viņiem nozīmē Latvijas dabas
bagātības.
Projekta dalībniekiem ir
jānofotografējas savā mīļākajā
vietā Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc iespējas labāk
saplūstot. Fotogrāfiju piemērus
var aplūkot un vairāk par to, kā
projektā piedalīties, var uzzināt

Projektu vadītājs
Dāvis Landorfs

projekta mājaslapā: http://www.
dabasbagatibas.lv .
Visas iesūtītās
dabas
bagātības tiks publicētas projekta mājaslapā un apkopotas
īpašā Latvijas simtgades dabas
deklarācijā. Jums ir iespēja ar
saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī
Rugāju puses skaistākās vietas.
Attēlus var iesniegt gan projekta
mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.
“Latvijas dabas bagātības”
ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis
ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt
publisku diskusiju par to nozīmi
mūsdienu Latvijā.

Par Ministru kabineta noteikumos
ietverto prasību nodrošināšanu
2017. gada 23. augustā Valsts
administrācijas skolā Raiņa bulvārī 4, Rīgā norisinājās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētie
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) seminārs, kurā
tika apspriesti Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr.
401 „Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas
centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu
sniegšanas kārtību”.
Minētie Ministru kabineta noteikumi paredz VPVKAC nosacījumu
pakalpojumu vadības sistēmai nodrošināt IP telefonijas pieslēgumu,
kā arī konsultēt par e-pakalpojuma
pieteikšanu. Rugāju novada klientu
centri nodrošina IP telefonijas pieslēgumu, tāpēc jebkurš klients var

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

-

sazināties
ar
VPVKAC
speciālistēm un konsultēties
par pakalpojumiem. Šobrīd
portālā ir aprakstīti 18 iestāžu
142 e-pakalpojumi. Plānots,
ka VPVKAC speciālists varēs
konsultēt par jebkuru no šiem
pakalpojumiem, tāpēc Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija paredz
pakāpenisku VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistu
apmācību par portālā esošajiem e-pakalpojumiem. Plāns
paredz, ka no 2018. gada 1.
janvāra VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists ir
kompetents telefoniski konsultēt klientu par jebkuru
portālā esošu e-pakalpojumu.

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Lazdukalna pagasta pārvaldē
VELTA LEONE
Tālrunis: 25446353
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

-

8.30 - 12.30
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.30 - 17.00

Viņš LPS vadīja 23 gadus. LPS
jaunais priekšsēdis tika ievēlēts
aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.
Gints Kaminskis ir Auces
pilsētas,
novada
pašvaldības
deputāts un domes priekšsēdētājs
kopš 2001. gada. LPS priekšsēža
Andra
Jaunsleiņa
vietnieks,
kas pārstāv novadus un novadu
apvienības vadītājs kopš 2013.
gada. Jaunais LPS priekšsēdis
ir arī Eiropas Savienības Reģionu
komitejas loceklis un Latvijas
delegācijas vadītāja vietnieks.

Armēņu uzņēmēji
viesojas Ziemeļlatgalē

Rugāju novada Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības
centra vadītājaMārīte Orniņa

Informācija: Latvijas Pašvaldību
savienība

Rugāju VPVKAC speciāliste
Laura Konivale

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Rugāju
novada domē
LAURA KONIVALE
Tālrunis: 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

18. augustā, Alūksnē notiekošajā Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) 28. kongresā,
par jauno priekšsēdi ievēlēts Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
“Mana prioritāte bija un būs stipra
pašvaldību interešu pārstāvniecība, ieklausoties visu viedoklī, neizceļot kādas vienas
grupas intereses. Latvijas Pašvaldību savienības stiprā puse vienmēr ir bijusi kompromisa meklēšana, tāpēc atrast zelta
vidusceļu ir prioritāte joprojām. Pašvaldību
savdabība ir to pamats attīstībai,” uzskata G.
Kaminskis.
LPS priekšsēža amatam līdz kongresam tika izvirzīti vairāki kandidāti, tomēr
tikai Gints Kaminskis piekrita kandidēt. LPS
līdzšinējais priekšsēdis Andris Jaunsleinis
par savu aiziešanu paziņoja pirms gada.

Foto: Agrita Luža
Armēņu uzņēmēji viesojās arī Rugāju novada domē, kur tikās ar pašvaldības
pārstāvjiem, kā arī skatoties prezentāciju guva ieskatu par uzņēmējdarbības
nozarēm Ziemeļlatgalē
No 1. līdz 2. augustam 12 armēņu
uzņēmēji ciemojās Ziemeļlatgalē,
lai pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklētu lauku tūrisma
saimniecības un lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes uzņēmumus
un smeltos sev jaunu pieredzi.
Pēc tikšanās Rugāju novada domē
ar pašvaldības pārstāvjiem un nelielas
prezentācijas ar ieskatu uzņēmējdarbībā
Latgalē, armēņu uzņēmēji iepazinās
ar Armēnijai netipiskām vietām –
apmeklēja zemnieku saimniecības
“Dālderi” kūdras purvā augošās lielogu
dzērveņu stādījumus, nogaršoja krūmmellenes un noklausījās saimnieces
Sandras Paideres stāstījumu par šādu
uzņēmējdarbību. Lielu interesi izraisīja apmeklējums zemnieku saimniecībā
“Kotiņi”, kur saimnieka Alda aizraujošais stāstījums par saimniecības attīstību un birokrātisko šķēršļu pārvarēšanu

mijās ar dažādiem atgadījumiem no
biznesa dzīves. Retromotocikli “Rūsa
vējā” saimnieks Kaspars
iesaistīja visus armēņus dinamiskā spēlē,
kuras uzvarētājiem tika izbrauciens ar
retromotociklu. Viesu nakšņošanu nodrošināja viesu nams “Rūķīši”. Greznā
uzņemšana un bagātīgās vakariņas viesus sajūsmināja un pārsteidza, jo
pilnībā atšķīrās no Armēnijas tradīcijām. Armēņus pārsteidza Latvijas dabas
bagātības, kā arī viņi atzinīgi novērtēja
vietējo cilvēku sirsnību, vienkāršību un viesmīlību, un pateicās visiem
par viņiem piedāvāto daudzpusīgo programmu un saimniekiem par veltīto laiku.
Armēņu uzņēmējiem programmu pa Ziemeļlatgali piedāvāja Balvu
rajona partnerība ar tās biedra, Rugāju
novada domes atbalstu pēc Latvijas
lauku foruma aicinājuma.
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Īstenots projekts “Darām paši savam priekam”
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu
Skujetniekos

5

centra koordinatore Maruta Paidere

Pateicoties VRG biedrība “Balvu rajona partnerība” atbalstam, Rugāju
novada dome ir īstenojusi “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai /ELFLA/” Atklāta projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projektu Nr.16-07-AL19-AO19.2201-000004, projekta nosaukums “Darām paši savam priekam”.
Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 17542,98. No tām 90%
sastāda publiskā finansējuma daļa EUR 13048,50 un 10% Rugāju novada
domes piešķirtais līdzfinansējums EUR 4494,48.
Projekta mērķis ir Skujetnieku ciema iedzīvotāju iesaistīšana atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, veicot Skujetnieku
ciema labiekārtošanu. Pēc aptaujas iedzīvotāju vidū, kā galvenā problēma tika
konstatēts, ka nepieciešama rotaļu vides pilnveidošana bērniem un sabiedriski
pieejamas teritorijas sakopšana, aktīvas atpūtas vietas veidošana. Ar šo projektu tiks radītas iespējas aktīvam un pilnvērrtīgam brīvajam laikam. Ģimenēm
ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu
nodarbības mazo bērnu rotaļzemē. Sakopti un uzlaboti celiņi māju pagalmos
nodrošinās ērtu pārvietošanos, nokļūšanu uz veikalu vai rotaļu laukumiem,
pieaugs vides drošā un estētiskā kvalitāte.
Projekta īstenošanas laikā iegādātas un uzstādītas jaunas un modernas rotaļu laukuma konstrukcijas - skaista rotaļu mājiņa ar logiem, trepēm un
sētiņu, divi slidkalniņi, karuselis, balansieris, smilšu kaste ar vāku, dekoratīvs
bērnu soliņš ar galdu, kombinētās šūpoles ar balansieri, pārvietojams basketbola grozs, izveidota glīta sētiņa ap laukumu, atkritumu urna tīrības uzturēšanai rotaļu laukumā.
Iegādātais mauriņa pļaujamais traktors noderēs regulārai zāles pļaušanai
un teritorijas uzturēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos, jaunā dārza
lapenīte ar soliem un galdu atpūtas vietai un āra nodarbēm, ar betona plāksnēm
noklātie celiņi drošām pārvietošanās iespējām, uzlikts jumts veļas žāvētavai.
Šī projekta īstenošana sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupu, bērnu un jauniešu vajadzību risināšanu, un iesaistīšanos
lauku un ciema sabiedriskajā dzīvē. Visu šo projekta aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un ciemiņi, apmeklējot Skujetnieku ciemu, kļūs emocijām bagātāki, skatot un izmantojot pievilcīgo lauku vides objektu.
Rugāju novada dome pateicas Balvu rajona partnerībai un LAD par
projekta atbalstu, SIA “Valdis” un SIA”Jaunais Jumis” par iekārtām un
uzstādīšanu, iedzīvotājiem par iesaistīšanos projekta “Darām paši savam
priekam” labiekārtošanas darbos.

Foto: Maruta Paidere

Foto: Maruta Paidere

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 3. kārtu
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam (turpmāk
Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada
28. augusta līdz 2017. gada 28. septembrim.
Sludinājuma kopsumma - 88 426,16 EUR.
PROJEKTU Konkursi tiek izsludināti šādās rīcības:
Rīcība
M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”
R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Atbalsta apmērs - 57 637,93 EUR
Rīcība
M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes” attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
R.2.6 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Atbalsta apmērs - 30 788, 23 EUR

Informācija: Biedrība “Balvu rajona partnerība”

Projektu īstenošanas termiņš
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
un projektā paredzēta attiecināmos izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15%
no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem
projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegšana
Projektu iesniegumus var iesniegt:
1) Biedrībā „Balvu rajona partnerība” Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā.
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot
uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv
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Rugāju novada vidusskolā noslēdzies ES
Erasmus+ projekts “Profesionāls, radošs un
motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās
motivācijas veicinātājs”
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022540
Projekta mērķis: Pilnveidot Rugāju novada
vidusskolas skolotāju pedagoģiskā procesa
organizācijas un sadarbības prasmes skolēnu
mācīšanās procesa un personīgās atbildības par
savu karjeru aktivizēšanai.
Vēl joprojām gan skolās, gan sabiedrībā nav
jūtama stabilitāte. No vienas puses - attīstās zinātne
un tehnoloģijas, tiek ieviestas inovācijas dažādās
jomās, bet ļoti asi jūtamas arī sabiedrības attīstības
negatīvās izpausmes - bezdarbs, uzņēmumu trūkums un tajā pat laikā - izglītotu, kvalificētu darbinieku nepietiekamība. Tās ir tēmas, kam uzmanība
jāpievērš jau agrīnā skolas vecumā. Jau šobrīd Latvijā norisinās izglītības paradigmas maiņa, notiek
pāreja no tradicionālās pieejas mācīt priekšmetus
savstarpēji nošķirti, ar uzsvaru uz teorētiskajām
zināšanām, uz pragmatiskāku pieeju, kur būtisks ir
zināšanu apguves konteksts. Lai veiksmīgāk varētu
motivēt skolēnus būt atbildīgiem par saviem mācību sasniegumiem un turpmāko karjeru, arī skolotājam jābūt profesionālam, radošam un motivētam.
Tādēļ nepieciešams paaugstināt pedagogu motivāciju un apmierinātību ikdienas darbā, pilnveidot
pedagogu kompetenci inovatīvu metožu pielietojumam mācību procesā, lai padarītu to radošāku, aktīvāku, iedvesmojošu, vienlaikus arī balstītu zinātniskajā metodoloģijā.
Ņemot vērā skolas attīstības plāna, Eiropas
attīstības plāna un skolas mācību priekšmetu metodisko komisiju akcentētās vajadzības efektīvākai
mācību darba un skolēnu mācīšanās organizācijai,
tika izstrādāts Erasmus+ projekta pieteikums.
Katra metodiskā komisija savās sanāksmēs izvirzīja
skolotājus dalībai mācību mobilitātēs. Projektā tieši
iesaistīti 7 pedagogi - direktore, skolēnu pašpārvaldes darba koordinatore un pa vienam skolotājam no skolas katras mācību priekšmetu metodiskās komisijas, lai nodrošinātu nepastarpinātu

pieredzes nodošanu pārējam skolas pedagoģiskajam personālam, kā arī rezultātu efektīvu
izplatīšanu citu skolu skolotājiem.
Projekta laikā notika 7 mācību mobilitātes. Fizikas skolotājs Jānis Ikstens no 03.07. 08.07.2016. apmeklēja kursus Grieķijā ”Go-Lab
Summer school”, kuru laikā uzzināja, kā efektīvi
ieviest zinātnisko metodoloģiju savā ikdienas mācību praksē, apgūt iemaņas darbā ar virtuālajām
laboratorijām, veidot elektroniskos mācību
materiālus, tādējādi skolēnus ieinteresējot
eksperimentu veikšanā un dodot ieskatu tehnoloģiju izmantošanā turpmākajās studijās. Lai mācītos,
kā pilnveidot attiecības un sadarbības organizēšanu gan klasē, gan skolotāju kolektīvā, angļu
valodas skolotāja Ināra Ločmele apmeklēja kursus Īrijā “Group dinamics and social skills in the
classroom” no 24.07.-30.07.2016. Skolas direktore
Iveta Arelkeviča no 10.10.-21.10.2016. apmeklēja
tālākizglītības kursus Itālijā “Behaviour and Conflicts, New Methodologies, Motivation and Cooperation Strategies”, kuros guva jaunas zināšanas par
skolēnu un skolotāju motivēšanu, personīgās
atbildības par sava darba rezultātiem veicināšanu
un pozitīvas sadarbības vides nodrošināšanu
skolā, konfliktiem un to izmantošanas iespējām
kolektīva izaugsmei, izpratni par savu skolotāju
un skolēnu emocionālajām vajadzībām un uzvedību. Sākumskolas skolotāja Ilze Dobrovoļska no
29.01.-04.02.2017. apmeklēja kursus “Early school
leaving” Slovēnijā, kuros mācījās, kā samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, kā sniegt
atbalstu šādiem skolēniem, kā organizēt darbu
un pienākumus Skolēnu atbalsta komandā, kā veidot sistēmisko pieeju darbā ar bērniem un
pusaudžiem, kā pilnveidot sadarbību ar vecākiem
un pašvaldībām. Sociālo zinību skolotāja Sanita
Ciukora no 30.01.-03.02.2017. kursos „Cultivating

Aizlūguma mise par mūžībā aizgājušajiem Rugāju
vidusskolas skolotājiem un skolēniem
Manī sen mājoja doma noorganizēt aizlūguma misi par mūžībā aizgājušajiem Rugāju vidusskolas skolotājiem un skolēniem. Paldies par atbalstu un vērtīgaj-iem padomiem Zilupes katoļu draudzes prāvestam Jānim
Kupčam. Viņš ir Rugāju vidusskolas absolvents, mūsu klases biedrs. Darbs
ilga vairākus mēnešus. Aprīlī lūdzām atļauju Rugāju katoļu draudzes
prāvestam Oļģertam Misjūnam, lai aizlūguma mise varētu notikt Rugāju
draudzes dievnamā un viņš tam sirsnīgi piekrita. Paldies prāvestam par
ieteikumu, ka aizlūgumam jānotiek ne tikai par mirušajiem, bet arī par
dzīvajiem.
Pienāca sen gaidītā diena – 20. maijs. Rugāju draudzes dievnamā notika
aizlūguma mise. To vadīja prāvests Oļģerts Misjūns un prāvests Jānis Kupčs.
Dievkalpojums sākās ar Krusta zīmi, kopā ar prāvestiem lūdzāmies par izteiktajiem nodomiem.
Atmiņā atsaucām Rugāju vidusskolas skolotājus, kuri strādāja piecdesmito gadu beigās un turpmākajos gados. Laik pulkstenim skaitot gadus, viņi aizgāja mūžībā. Klusībā pieminējām arī agrāko gadu Rugāju vidusskolas skolotājus.
Lielākā daļa no viņiem atdusas kapu kalniņos. Uz mirkli piestājuši dzīves pēdējā pieturā, tie devās tālajos mūžības ceļos. Palikušas tikai gaišas, siltas atmiņas.
Vienmēr atmiņā paliks mūsu klases biedri, Rugāju vidusskolas 13. izlaiduma
absolventi. Pamājuši ardievas, viņi aizsteidzās aizsaules dārzos, divi mūsējie
bezvēsts pazuduši.
Atcerējāmies agrāko gadu skolas darbiniekus, viņiem sakām paldies par
darbu un čaklajām rokām. Darbīgie un ņiprie skolotāji – pensionāri, lūdzām
viņiem stipru veselību, daudzus gaišus dzīves gadus. Saulainu un gaišu dzīves
ritumiņu mūsu skolas bijušajiem skolēniem, kuri mācās tālāk, strādā vai atrodas
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Rugāju novada vidusskolas
direktore Iveta Arelkeviča

the Entrepreneurial mindset in Education” Spānijā
iepazina metodes uzņēmējdarbības gara veicināšanai skolā, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai
un skolas iespējas konkursu un projektu izstrādē,
tādējādi rosinot jauniešus savu karjeru saistīt ar
uzņēmējdarbību. Skolēnu pašpārvaldes vadītāja
Liene Pipure kursos „Non-formal education” Itālijā no 26.03.-31.03.2017. guva lielāku izpratni par
neformālās izglītības principiem, metodēm un
rīkiem un idejas, kā neformālo izglītību transformēt
formālās izglītības kontekstā, lai paaugstinātu
skolēnu motivāciju, līdzdalību un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi. Pirmsskolas metodiķe
un skolotāja Rita Pipure no 02.05. - 06.05.2017.
kursos Itālijā “Entrepreneurship education at
school: Creative and effective methods and tools!”
guva ieskatu karjeras izglītībā, radošuma un
kritiskās domāšanas veicināšanā un uzņēmējdarbības iemaņu mācīšanā jau agrīnā vecumā.
Erasmus+ mobilitātes ļāva gūt citu valstu
pieredzi, ko projektā iesaistītie pedagogi aprobēja praksē Latvijas apstākļos dažādās klašu grupās
Rugāju novada vidusskolā, izstrādāja prezentācijas
par katru mobilitāti, tās tika prezentētas metodisko
komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī
metodisko apvienību sanāksmēs, daloties pieredzē
ar tuvāko skolu skolotājiem. Tika izstrādāts buklets
par kursos gūtajiem labās prakses piemēriem un
Rugāju novada vidusskolas pieredzi skolēnu mācību procesa aktivizēšanai un pašvērtējuma nozīmi
personīgās atbildības par savu karjeru rosināšanai.
Projekts ļāva papildināt arī skolas materiālo
bāzi, tā rezultātā skolai pasūtīti reklāmas materiāli – pildspalvas un bukleti, iegādāti digitālie informatīvie stendi, kuros atspoguļot aktuālo informāciju - noskenējot QR kodu, aktuālos paziņojumus
iespējams aplūkot arī savos viedtālruņos, neatrodoties skolā.

Rugāju vidusskolas 13. izlaiduma absolvente
Itta Dimitrijeva - Apšeniece

atrodas pelnītā atpūtā. Ar dziļi izjustu un patiesu svētumu dievnamā visus uzrunāja prāvests Jānis Kupčs, kam sekoja euharistiskā liturģija. Kopējā tautas
lūgšanā lūdzāmies par dzimto Rugāju novadu un mūsu Rugāju vidusskolu.
Pastāvēs novads, pastāvēs arī vidusskola, tāpēc lūdzām novadam būt arvien
stiprākam un finansiāli stabilākam. Novada darbiniekiem un novada ļaudīm –
spēku, izturību un iesākto darbu piepildīšanos. Skolotājiem enerģiju, izturību
mācot un audzinot jauno paaudzi. Skolēniem būt aktīviem, darbīgiem, labas
sekmes mācībās. Skolas darbiniekiem paldies par darbu un rūpestiem.
Aizlūguma svētā mise beidzās ar kopēju svētību, paldies prāvestiem, jo
tā bija sirsnīga un tuva. Sirdīs jūtama sāpju smeldze, ietrīsējās dvēseļu stīgas,
asaras kā sudraba pērlītes noritēja pār vaigiem. Lielajā dzīves grāmatā
ierakstītas paaudžu paaudzes. Uz mūžu mūžiem ierakstījām to vārdus par
kuriem lūdzāmies.
Paldies visiem, kuri bija dievnamā un kopīgi lūdzās. Paldies ansambļa
“Sonāte” dziedātājām un vadītājai Aijai Ikstenai. Paldies Jurim Kaļvānam,
Valijai Burķītei, manam palīgam dievnamā Elmāram, paldies maniem klases
biedriem,
ka ieradāties un lūdzāties. Sirsnīgs paldies labiem un
izpalīdzīgiem cilvēkiem – Jānim Auziņam, Ilmāram un Veriņai Gibaliem. Mīļu
paldies sava dzimtā Rugāju novada vadītājai Sandrai Kapteinei par sirsnīgo
pateicību un labajiem vārdiem. Paldies Rugāju novada vidusskolas direktorei
Ivetai Arelkevičai par sirsnīgo pateicību. Aizkustināja arī skolotājas – pensionāres Emīlijas Konivāles izjustie pateicības vārdi. Man dāvātos ziedus ieliku prāvestu rokās, jo viņi tos visvairāk bija nopelnījuši. Sirsnīgi un Mīļi bija
prāvesta Oļģerta Misjūna vārdi: “Šī diena bija skaisti svētki.” Tā – vislielākā
pateicība.
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“Green adventure, jeb zaļais
piedzīvojums”

Nometnes “Green adventure,
jeb zaļais piedzīvojums” vadītāja
Līga Kravale
Foto: Anita Stalidzāne

Nometnes dalībniekiem bija iespēja doties apskatīt Balto kāpu Saulkrastos
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada
iedzīvotājiem” ietvaros Rugāju novadā bija
bērnu vasaras dienas nometne “Green adventure, jeb zaļais piedzīvojums” Rugāju novada
Lazdukalna pagastā Rugāju novada Eglaines
pamatskolas skolēniem no 8 līdz 16 gadiem no
2017. gada 3. līdz 8. jūlijam, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū.
Nometne tika rīkota 20 bērniem 6 dienas,

bez nakšņošanas - no plkst. 09.00-18.00.
Nometnes mērķis: Nodrošināt plānveidīgu,
mērķtiecīgu un izzinošu indivīda radošās un sociālās pašizpausmes darbību un pilnvērtīgu, radošu atpūtu vasaras brīvdienās, organizējot radošās nodarbes, fiziskās aktivitātes un noslēguma
ekskursiju, tā popularizējot aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu skolēnu vidū.
Attīstīt bērnos interesi, apziņu un prasmes ikdienas darbībām vides saudzēšanā, dabai un
veselībai draudzīga dzīvesveida piekopšanā.

Foto: Anita Stalidzāne

Nometnes vadītāji bija parūpējušies par interesantām sporta spēlēm un
dažādām stafetēm.
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Uzdevumi: Veidot prasmi sadarboties, strādāt komandā, mācīties būt atbildīgam, domāt un darboties
veselīgi un radoši, izzināt sevi un dabu, rūpēties par
vides un savu veselību, lietderīgi un aktīvi pavadīt
brīvo laiku.
Katras dienas plānojums bija noslogots: sports
mijās ar praktiski radošām nodarbībām. Vadītāji Anita Stalidzāne, Evita Sproģe, Violeta un Ainārs Dokāni
tiešām bija piedomājuši pie katras dienas plānojuma,
lai tas neatkārtotos, būtu izzinošs, radošs un sportisks.
Tika organizēti pasākumi, kuros katrs individuāli
varēja sevī atklāt jaunus talantus, kā arī organizētas
netradicionālā sporta aktivitātes, iepazīšanās un
saliedēšanās spēles. Aizraujoša bija nodarbība ar
kļavu lapām, kuru vadīja Iveta Useniece.
Nozīmīgas bija arī ēdienreizes - brokastis, pusdienas, launags, kuras bija veselīgas un gardas - par to
rūpējās Rugāju novada Eglaines pamatskolas pavāru
kolektīvs. Nometnes dalībnieki izveidoja savu pareiza
uztura šķīvi, fizisko aktivitāšu piramīdu.
Pēdējā nometnes dienā braucām izzinošā
ekskursijā uz Zinātkāres centru ‘‘ZINOO’’ Cēsīs. Tika
apmeklētas Zinoo interaktīvās ekspozīcijas: gravitāciju pārbaude šūpolēs; brauciens ar kartingiem; optiskās ilūzijas; robotu būvēšana un vadīšana. Divu
stundu garumā skolēni izmēģināja arī pārējos, vairāk
kā 30 interaktīvos eksponātus. Zinātkāres centrs
draudzīgā un nepiespiestā veidā atraisa lielos un mazos cilvēkos zinātkāri par pasauli, tehnoloģijām un
sevi tehnoloģiju pasaulē.
Noslēgumā braucām uz Saulkrastiem - meklēt
Balto kāpu un bijām pie jūras, kas dažiem
bērniem bija pirmoreiz! Bija apskatāmi vairāki
interesanti vides objekti, kas mudina ieklausīties un
ieskatīties vērīgāk dabā un savā apkārtnē.

Foto: Anita Stalidzāne

Nometnes pirmajā dienā dalībnieki izveidoja katrs savu ‘‘zaļo pēdu‘‘,
kuru līmēja uz krekliņiem, liekot klāt savu vārdu un nometnes logo.
Foto: Anita Stalidzāne

Foto: Anita Stalidzāne

Ivetas Usenieces vadītajā nodarbībā no kļavu lapā tika izveidotas greznas
cepures.

Zinātkāres centrā ‘‘ZINOO’’ nometnes dalībnieki varēja izmēģināt
braukšanu ar kartingiem.
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12. augusta pasākumi Rugāju
novadā

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Rugāju novads 12. augustā pulcēja kuplu skaitu cilvēku, jo šeit norisinājās vairāki nozīmīgi pasākumi un katrs varēja atrast sev interesējošu aktivitāti.
Sākoties svētku dienai, Benislavā pulcējās volejbola spēlētāji, lai piedalītos “Lazdukalna kausā
pludmales volejbolā 2017”. Šogad kausa izcīņā piedalījās četras sieviešu un deviņas vīriešu komandas,
dienas garumā izspēlējot 28 spēles un noskaidrojot uzvarētājus un kausa ieguvējus.
Savukārt Rugāju novada Skujetnieku ciemā lielus un mazus pulcēja koncerts “Daba mūs vieno”,

kurā uzstājās vieskolektīvi no Igaunijas pilsētām
Viru un Repina. Vieskolektīvi pēc koncerta devās
apskatīt senlietu privātkolekciju “Saipetnieki“, pēc
tam devās uz Rugājiem, lai gatavotos vakara koncertam Rugāju parkā.
Viens no svarīgākajiem 12. augusta pasākumiem bija projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” vides instalācijas “Loba
doba” atklāšana pie Rugāju bibliotēkas. Instalācija apvieno sevī četras dabas stihijas - zemi, ūdeni,
gaisu un uguni. Ar Rugāju dāmu vokālā ansambļa dziesmām un pārsteiguma - kurmja ierašanos,
vides instalācija tika svinīgi atklāta. “Vēsturiski
šeit atradās skola, kas nozīmē, ka te vienmēr ir bijuši cilvēki. Jāsaka, ka vēsture savā veidā atkārtojas
un tagad šīs figūras priecēs gan iedzīvotājus, gan
ciemiņus,” teica SIA BTRS valdes priekšsēdētājs
Raimonds Trubņiks, kurš piedalījās vides laukuma
būvniecībā.
Šovasar norisinājās remontdarbi arī Rugāju brīvdabas estrādē, kuru rezultātā tika izbūvēta
skatuve, izveidots uzbērums un uzstādīti soli papildus skatītāju vietām, bruģēti celiņi, kā arī veikti
dažādi parka teritorijas labiekārtošanas darbi. Atklājot rekonstruēto Rugāju brīvdabas estrādi, dot
tai svētību tika aicināts prāvests Oļģerts Misjūns
un pēc svētības saņemšanas, estrādi ieskandināja
dziesmu un deju festivāls „Dziedu, deju, mana daba
tev!”. Festivālā piedalījās Igauņu ģimenes kapela,
dejotāji un kapela no Igaunijas pilsētām Repinas un
Viru, Rīgas latviešu biedrības tautas deju ansamblis
“Vija”, deju kolektīvi “Iecava”, “Skujene”, “Rugāji”
un folkloras kopa ”Rekavas dzintars”.

Norisinājies “Lazdukalna kauss pludmales volejbolā 2017”

Informācija: Jānis Rakstiņš

12.augustā, Benislavā, norisinājās “Lazdukalna kauss pludmales volejbolā
2017”. Kausā piedalījās četras sieviešu komandas (“Dāmas”, “Kočānes”,
“Rugāju novads”, “Žubītes”) un deviņas vīriešu komandas (“Tāvs un dāls”,
“Adnoklasņiki”, “Armeds”, “Balvi”, “Klāni”, “Vietējie”, “Dzels bebri”,
“Vienalga”, “Asins grupa”).
Visas dienas garumā kopā tika izspēlētas 28 spēles. Tā kā diena bija ļoti
karsta, tad komandām vajadzēja lielu izturību, lai izspēlētu visas spēles. Vīriešu
komandas tika sadalītas grupās un izspēlētas grupu spēles, trīs labākās komandas
tika tālāk. Pēc grupu spēlēm, komandas spēlēja “krustus” līdz 21 punktam, tādejādi tika noskaidrotas labākās komandas. Šoreiz labākie vīriešu konkurencē bija
komanda “Vienalga” (Vilnis Rakstiņš, Jānis Šusters), kas izcīnīja pirmo vietu,
otro vietu ieņēma komanda “Asins grupa” (Oskars Donskojs, Didzis Usenieks)
un trešo vietu izcīnīja komanda “Vietējie” (Austris Šalajevs, Jānis Rakstiņš).
Sievietēm pirmajā vietā ierindojās komanda “Dāmas” (Kristiāna Zakarīte, Ieva
Jurjāne), otrajā vietā ierindojās komanda “Kočānes” (Klinta Kočāne, Kadrija
Kočāne) un trešajā vietā ierindojās komanda “Žubītes” (Kristīne Melnace, Mairita Rakstiņa).
Rezultāti sieviešu grupā:

Rezultāti vīriešu grupā (A grupa)

Dāmas 25:21 Žubītes
Kočānes 25:15 Rugāju novads
Žubītes 25:9 Rugāju novads
Dāmas 25:13 Kočānes
Kočānes 25:19 Žubītes
Rugāju novads 8:25 Dāmas

Vietējie19:21 Asins grupa
Dzelzs bebri 12:21 Vienalga
Asins grupa 14:21 Vienalga
Vietējie 21:14 Dzelzs bebri
Dzelzs bebri 12:21 Asins grupa
Vienalga 21:13 Vietējie

Rezultāti vīriešu grupā (B grupa)

Armeds 21:19 Adnoklasņiki
Balvi 21:8 Klāni
Tāvs un dāls 16:21 Armeds
Adnoklasņiki 17:21 Balvi
Balvi 21:12 Tāvs un dāls
Klāni 6:21 Adnoklasņiki

Tāvs un dāls 20:22 Klāni
Armeds 21:19 Balvi
Adnoklasņiki 21:19 Tāvs un dāls
Klāni 13:21 Armeds

Foto: Jānis Rakstiņš

Izslēgšanas spēles

Spēle par trešo vietu

Balvi 14:21 Vietējie
Asins grupa 21:15 Adnoklasņiki
Vienalga 21:13 Vietējie
Armeds 18:21 Asins grupa

Vietējie 21:16 Armeds
Spēle par pirmo vietu
Vienalga 21:13 Asins grupa
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Aklāti jau četri no pieciem vides objektiem Ziemeļlatgales
novados

Foto: Mārīte Orniņa

12. augustā, interesentiem pulcējoties pie Rugāju bibliotēkas, tika atklāts jau
ceturtais vides objekts Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadu pašvaldību sadarbības rezultātā, projekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb
atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros.
Vēstījums, ko atklāj pieci Ziemeļlatgales vides objekti saviem apmeklētājiem,
ir vērsts uz to, lai cilvēki pievērstu uzmanību dabai, kas atrodas mums apkārt,
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Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

ieklausītos un cienītu tās teikto. Apjaustu to, ka cilvēks nav vienīgais dabas
iemītnieks, bet visapkārt ir daudz saudzējama un kopjama.
Vides objekta „Dabas bērni” apgleznotajos tēlos tiek izceltas Latgales dabas vērtības – zaļgandūmakainie pakalni un meži, zilie ezeri, brūnganie, tikko apsētie tīrumi pavasarī, dzidrās, rasotās un ziedošās pļavas
Jāņu rītā un košās dzērvenes purvos. Tomēr īstā Latgales identitāte mīt
cilvēkos. Apgleznotie tēli simbolizē pilnvērtīgu Latgales ģimeni, kur
līdzās vecvecākiem dzīvo bērni un mazbērni. Caur ģimenisko spēku tiek
cildināta Latgales daba, tās skaistums un daudzveidība. Objektā apgleznotie
tēli atklāj dabu kā mākslas sastāvdaļu un visu 4 dabas stihiju kopumu.
Katrā no tēliem parādās attiecīgās dabas stihijas motīvs. Mazās meitenes tēls
priekšplānā simbolizē uguni, mātes tēls centrā zeltītos rudzu druvas un tīruma toņos un tēva tēls pelēcinātos zaļganzilos toņos simbolizē zemi, kreisajā
pusē tēli ir ūdens čalu un veldzes toņos, simbolizējot ūdens stihiju, savukārt
puisēns kustībā simbolizē gaisa stihiju – zilo debesjumu un mākoņus.
Vides instalācijas Rugājos atklāšanas pasākumā piedalījās arī tās autors Ivars Vecāns, atzīstot, ka ir apmierināts ar ieceres rezultātu. Arī Rugāju
novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ir priecīga par to, kas jau
ir paveikts. “Pēc dažādām diskusijām esam nonākuši pie kopsaucēja, kuru
tagad ik dienu varēsim aplūkot Rugāju ciema centrā kā mūsu novada simbolisko ģimeni,” teica S. Kapteine.
Foto: Mārīte Orniņa

Foto: Mārīte Orniņa

Balvu novada vides objekts „Gaiss” veidots kā simbolisks koks - skulptūra,
kas reaģē uz gaisa kustību radot mūziku. Idejas autors Didzis Jaunzems
savu darbu veidojis no 500 dažāda garuma nerūsējoša tērauda caurulītēm,
kas veido koka lapotni. Ar gaisa kustības palīdzību tiek radītas dažādu
tonalitāšu skaņas, kas kopā veido gaisa stihijas simfoniju. Vides objektu
veido vairāk nekā 40 vēja zvani un 300 stabules, kas ir arī pasaulē lielākais
vēja stabuļu skaits vienuviet un var pat pretendēt uz Ginesa rekordu.

Vides objektu „Ūdens”, kas tika uzstādīts Viļakas novadā, tās autors Didzis Jaunzems veidojis kā levitējošu ūdens trauku, kas simboliski uzkrāj zināšanas par ūdens stihiju un nodod tās tālāk vides instalācijas apmeklētājiem. Trauka fasāde veidota no 3 000 nelieliem atspīdošiem
plastikāta gabaliņiem ūdens lāses formā, kas šūpojoties rada ūdens viļņu
imitāciju. Katra ūdens lāse šūpojas pati par sevi, taču savienojoties vienotā
vibrācijā, parāda patieso dabas spēka varenību un simbolizē vienotību.
Foto: Mārīte Orniņa

Foto: Mārīte Orniņa

Zemes stihijai veltītā instalācija Baltinavā bija pirmais vides objekts no
pieciem paredzētajiem projektā “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī”, kurš tika atklāts. Vides objekta autors ir Visvaldis Asaris,.
Mākslinieks uzsver, ka zemes spēcīgais simbols pašam nozīmē patiešām
daudz. “Valoda ir mūsu identitāte, viena no formām, bet zeme, es domāju,
visticamāk, ka tā ir otra visspēcīgākā,” sacīja Asaris. “Zeme ir arī mūsu
Dievzemīte. Tāpēc mazlietiņ kaut kādas asociācijas par altāri, par galdu.”

Šī gada 9.septembrī notiks vides objekta “Uguns”atklāšana Numernes
dabas parkā. Objekts veidots kā skulptūra - paviljons, kas kalpo kā
meditācijas un uguns stihijas izziņas vieta dabas parka apmeklētājiem.
Mākslinieks Didzis Jaunzems uzsvēris instalācijas formu valodas sasaisti ar
uguns liesmu dinamiku, mainību un nokrāsu. Ažūrais koka brusu krāvums
veidots sarotējot katru nākamo elementu noteiktā leņķī pret iepriekšējo un
kopā veidojot plūdlīniju formas, kas raksturīgas uguns liesmām. 9 liesmas,
kas kopā savienojoties veido simbolisku ugunskuru.
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“Dziedu, deju, mana daba tev!”

“KURMENĪTE” 2017. gada augusts
VPDK “Rugāji“ vadītāja Lucija Bukša

Festivāls „Lustīgs šur, lustīgs tur” vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Rugāji” ir veids kā satikties ar saviem draugiem, uzdejot uz vienas
skatuves un dalīties ar pozitīvajām emocijām.
Vētraini – tā var teikt, ir aizritējis nu jau ceturtais mūsu organizētais pasākums. Zīmīgs tas bija ar to, ka uz vienas skatuves varēja redzēt kolektīvus no
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kas izdziedāja un izdejoja zemes pamatīgumu,
ūdens svārstīgumu, gaisa netveramību un uguns kaisli.
Patīkami, ka mūsu aicinājumam atsaucās TDA “Vija”, ar ko sadancojāmies
Jaunjelgavā. Pie VPDK “Iecava” iepriekšējā ziemā neaizbraucām, jo patraucēja gripa. Mēdz teikt - viss notiek tā, kā tam jānotiek. Viņiem bija jābūt šeit un
mums jāparūpējas par uzņemšanu.
Prieks par jauniegūtajiem draugiem - Lietuvas DK „Džiugas”, jo pirms
tam mums bijusi sadarbība tikai ar igauņu kolektīviem. Ar interesi vērojām
kolektīvus no Viru, kas Rugājos jau ir bijuši iepriekš un noteikti brauks
atkal. Pārsteidza Rapinas pilsētas kolektīvi - katrs ar savu raksturu, ar savdabību. Prieks par pozitīvajām atsauksmēm.
Foto: Agrita Luža

TDA “Vija”

Foto: Agrita Luža

Igauņu ģimenes kapela

Foto: Agrita Luža

VPDK “Iecava”
Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Lietuvas DK „Džiugas”

Vieskolektīvi no Igaunijas pilsētām Viru un Repinas uzstājoties koncertā
Skujetniekos

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

VPDK “Rugāji”

“KURMENĪTE” 2017. gada augusts

“Vai būs skaļi?”
Iespēju uzlabot šaušanas meistarību,
iesaistīties aizraujošā izklaidē arī cilvēkiem, kuri nekad nav šāvuši un garantētu
drošību – to piedāvā šaušanas simulators.
Ar šaušanas simulatora telti, tās īpašnieks
ĢIRTS VĪTOLIŅŠ, augustā ciemojās arī
savā dzimtajā Rugāju novadā. Intervijā
jaunietis pastāstīja, ka ideja par simulatora pakalpojuma realizēšanu bijusi spontāna, un, lai arī ir uztraukums par to kā būs,
kad iekārta būs uzstādīta stacionāri Balvos,
taču lepnums par jau paveikto neļauj
Ģ.Vītoliņš: “Ideja radās pirms gada, kad
braucām uz šaušanas sacensībām “MMD
kausa” ietvaros (sacensības medniekiem un
makšķerniekiem), kas notika Sērenes pagastā,
Jaunjelgavas novadā. Aizbraucām uz to pasākumu un ieraudzījām, ka ir iespēja patrenēties
šaušanas simulatorā. Izmēģināju un tad arī
pašam radās ideja par simulatora iegādi.
Sākām domāt kā “izbīdīt” to pašiem cauri, projektu iespējas neizmantojām, taču jau tajā pašā
dienā Sērenē dibinājām kontaktus un tagad šāds
šaušanas simulators ir arī mūsu īpašumā.”
Šaušanas simulators ir iespēja gan trenēties,
gan izklaidēties?
Tā ir lieliska iespēja trenēties šaut pa dažādiem
mērķiem – skrienošiem, lidojošiem, stāvošiem, kopā vairāk kā piecpadsmit treniņiespējas.
Arī kā laba izklaide, tieši tā. Ja ir piedāvājumi
braukt uz kolektīviem pasākumiem, piemēram,
mednieku ballēm vai festivāliem, kas saistīti ar
medībām vai tamlīdzīgi, tad šaušanas simulators ir interesanta izklaide. Pagaidām redzēsim,
kā veiksies ar stacionāro šaušanas simulatoru,
kas būs Balvos. Cilvēki jāiepazīstina ar šo, tad
jau redzēs.
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Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

nobīties no tā, kas priekšā. “Vai
būs skaļi?” – tāds pārsvarā esot
šaušanas simulatora telts apmeklētāju pirmais jautājums.
Skaļi neesot, bet sajūtu, ka esot
reālās medībās, gan varot iegūt.
skrejošu mērķi. Pēc paša pieredzes varu teikt, ka sakumā, kad
sāku trenēties, tad šāvu pa skrejošās
mežacūkas mērķi un savācu 20 – 25
punktus, tad tagad trenējoties jau
varu savākt 30 – 40 punktus. Tu jau
šauj no 3 – 4 metru attāluma, bet
tur ir jāņem apsteidze, viss ir kā
realitātē. Un tāpēc tas ir profesionāli, kā īstenībā. Ieej teltī un esi
medībās.
Kura no treniņiespējām jums
pašam ir saistošākā?
Tā kā pats jau četrpadsmit gadus
aizraujos ar medībām, arī vectēvs
to dara un tagad jau arī manai sievai
tā ir sirdslieta, tad laikam jau man
tuvākā šaušanas programma ir
skrejošā mežacūka. Tas ir interesanti, pat forši, jo var ar bisi šaut.
Saista arī stendu šaušana kā policistiem, kur jāšauj ar pistoli no 25, 40
un 75 metru attālumā, kā arī šaušana uz lidojošiem mērķiem – šķīvīšu
šaušana (gan zosis, gan pīles, gan
fazāni).

“Galvenais, lai ir cerība, mērķis un vēlme
uz mērķi tiekties. Ar kaut ko ir jāsāk,
kaut vai ar mazumiņu, jo uzreiz jau tie zelta
kalni nebūs, pats arī tam izgāju cauri.
Raugos cerīgi, tā vienmēr ir jāraugās.”

Jaunietis atzīst, ka lepojas ar to, kas līdz šim ir izdarīts.
“Pagaidām arī šķiet, ka cilvēkiem patīk un ir atsaucība gan
izklaides, gan treniņu nolūkiem, domāju, ka diezgan vērtīgi. Šaušanas simulatorā var arī individuālas sacensības rīkot,
izdomāt var, ko darīt.”
divdesmit, ļoti piesaistīja. Ir tādi, kas tikai vienu reizi izšauj. Citi saka,
ka tagad to mežacūku mazāk, ko medīt, vismaz šeit var pašaut
(smejas).
Cik pašam bieži sanāk izmantot šaušanas simulatoru?
Pašauju pats arī, pārsvarā tad, kad telts ir uzstādīta pasākumos. Lai
uzstādītu to telti ar simulatoru, nepieciešama stunda ar pusi līdz
divas stundas, ja kādā telpā jāuzstāda, tad ātrāk.
Kad cilvēks nāk uz telti, kurā ir šaušanas simulators, ko parasti
pajautā?
Kad ienāk teltī tad pirmais ko jautā – vai būs skaļi? Tad saku, ka nav
skaļi. Un otrais jautājums ir - vai ir atsitiens? Tad arī saku, ka drošs
simulācijas ierocis. Citi saka, ka varēja būt arī atsitiens, tad būtu vēl
reālāk.
Kad sākāt realizēt savu ieceri par šaušanas simulatoru, ar kādām
grūtībām vajadzēja saskarties?
Varbūt, ka tas laika posms, jo līdz taustāmam rezultātam pagāja
gads. Mums nebija arī projektu vai kādu fondu, viss tika darīts pašu
rokām un līdzekļiem. Bija sarežģījumi, kam tikām pāri. Viegli nebija,
protams, nenoliegšu, bet ir izdevies. Cik es zinu, tad Latvijā ir kādi
četri vai pieci šādi simulatori, un viens tagad ir arī mūsu pusē.

Principā varēs nākt visi šautgribētāji.
Stacionāri šaušanas simulators tiks uzstādīts
sākot ar oktobri Balvos, virs Gulbja laboratorijas otrajā stāvā. Vasarā braucu ar telti uz pasākumiem, bet ziemā šis pakalpojums būs pieejams stacionāri un tie, kas gribēs varēs nākt
gan kā uz izklaidi, gan kā uz treniņu.

Jūsu medību kolektīva kolēģi arī
dodas pie jums trenēties šaušanas
simulatorā?
Domāju, ka lielākā daļa no mana
medību kolektīva nemaz nezina,
ka es piedāvāju tādu pakalpojumu,
neesmu vēl lielījies (smejas).

Kādas pašam ir sajūtas esot jaunajam uzņēmējam?
Bija uztraukums un ir jau vēl arī tagad par to kā būs, jo savā ziņā
tas ir arī risks, vai uz stacionāru nāks. Jo braucot uz pasākumu tad
vismaz zinu, ka nāks cilvēki. Bet man patīk šeit, lai arī nav lielpilsēta, kur varbūt iespēju būtu vairāk. Nav gribējies braukt prom, te var
dzīvot, tikai ir jādara.

Telti ar šaušanas simulatoru uzstādījāt 12.
augusta pasākumu ietvaros Rugāju parkā.
Kāda bija apmeklētāju atsaucība?
Piecu stundu laikā atnāca gan lieli, gan mazi,
interese bija. Arī braucot citviet, cilvēkiem ir
interese. Būtībā, ja pasākums ir orientēts uz
izklaidi, dažādām atrakcijām, tad interese, atsaucība ir un cilvēki nāk.

Pārsvarā šaut nāk vīriešu dzimums?
Nē, nevarētu tā teikt. Nāk arī sievietes un meitenes, un ir meitenes,
kuras šauj labāk par vīriešiem. Tā
kā ir arī meitenēm interese. Tas jau
arī ir ļoti drošs variants kā parādīt
bērniem, kuri nezina, neiet uz mežu,
kā ir medībās, kāds ir ierocis. Jo tas
ir lāzerierocis, drošs, nav atsitiena,
tikai skaņa. Kad bijām ar telti Rugājos, tad viens vīrietis izšāva reizes

Varat teikt, ka tagad sava veida hobijs būs savienots ar peļņas
avotu?
Iespējams, ka tā arī sanāk. Sakumā, kad tika iegādāts šaušanas simulators, tad trenējos tikai priekš sevis. Citreiz braucam uz sacensībām
ģimenes lokā, un ar šo aparatūru ir iespēja uzlabot savus rezultātus. Kas attiecas uz nākotnes plāniem, tad vēl neesmu domājis par
paplašināšanos vai papildus medību elementiem, vēl jānoved šis pats
variants līdz galam. Darām, turamies. Grūtības var pārvarēt, ja grib
var izdarīt. Galvenais, lai ir cerība, mērķis un vēlme uz mērķi tiekties.
Ar kaut ko ir jāsāk, kaut vai ar mazumiņu, jo uzreiz jau tie zelta kalni
nebūs, pats arī tam izgāju cauri. Raugos cerīgi, tā vienmēr ir jāraugās
(smaida).

Iespēja arī medniekiem uzlabot šaušanas
tehniku.
Jā, vairāk, manuprāt, tā ir iespēja trenēties uz
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Sirsnīgi sveicieni Aldim Spriņģim
un Inārai Spriņģei dēlu Jēkabu lolojot!

-Rugāju novada dome-

Rugāju jauktais koris saka mīļu PALDIES Rugāju novada domei par
finansiālu atbalstu nokļūšanai Lietuvā, lai uzstātos Biržu baznīcā.
Paldies diriģentam Pēterim Sudarovam, šoferim
Pēterim Verjanovam, kā arī vislielākais paldies Ilonai Tihomirovai
par ekskursijas organizēšanu.

Ir ideja? Nāc uz biznesa
inkubatora konsultāciju
12. septembrī!
Biznesa ideju autori un jaundibināti komersanti šā gada 12. septembrī
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Balvos aicināti uz
bezmaksas konsultāciju par biznesa inkubatoros
pieejamo atbalstu.
Būtiskākais atbalsts topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem ir biznesa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts,
kā arī pakalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, piemēram, zīmola, mājaslapas
izstrāde, prototipa izgatavošanai, telpu nomai u.c.
Lai uzzinātu vairāk par piemērotāko atbalsta veidu, Balvu un citu Ziemeļlatgales novadu uzņēmēji un ideju autori tiek aicināti apmeklēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora informatīvo dienu
Balvos un tikties ar biznesa inkubatora projektu vadītājiem. Konsultācijas plānotas
no plkst. 10 līdz 15, bet lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 62401095
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatoram vai 26461435 Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centram.
Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši
komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Tomēr
jāņem vērā, ka biznesa inkubatoru programmā netiek atbalstītas šādas nozares:
zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana,
tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles. Pirmsinkubācijā pretendentu pieteikšanās notiek pastāvīgi, bet uzņemšana inkubācijas atbalsta
saņemšanai notiek vienu reizi ceturksnī. Tuvākā uzņemšana biznesa inkubatorā
plānota oktobrī, tādēļ pieteikumi tiek pieņemti tikai līdz 18. septembrim. Inkubācijas atbalsta sniegšanai šoreiz plānots uzņemt tikai 5 jaunos komersantus.
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā līdz šim līgumi par inkubācijas pakalpojumu saņemšanu noslēgti ar 14 komersantiem, bet pirmsinkubācijas atbalstu saņem
14 fiziskas personas – biznesa ideju autori, kuri attīsta savas biznesa idejas un
izstrādā biznesa plānus uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Lielākā daļa no Rēzeknes biznesa inkubatora dalībniekiem ir no
Rēzeknes – 19, pa vienam pretendentam ir no Ludzas, Rugāju un Viļakas novadiem, 4 no Balvu novada un 2 biznesa ideju autori ir no Rēzeknes novada.
Biznesa ideju autori uzņēmējdarbības attīstību plāno kokapstrādes, ādas
apstrādes, dizaina un IT, auto remonta un citu pakalpojumu jomā, savukārt uzņēmumi, kuri jau veiksmīgi uzsākusi saimniecisko darbību, pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares.
Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir
publicēta LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori”

Izdevējs:

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Izdevumu sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

