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Vasaras izskaņā Ziemeļlatgalē tiks atklāti 5 jauni tūrisma objekti
Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts „Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”
tuvojas grandiozajam noslēgumam, kas izskanēs
piecu mākslas darbu atklāšanas pasākumos Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas un Kārsavas novados. Sākot ar 28. jūliju līdz pat 9. septembrim pieci
dabas stihijām veltītie vides objekti tiks sniegti kā
dāvana Latvijas iedzīvotājiem valsts pastāvēšanas
simtgadē.
Pirmie, kas zemes stihijai par godu veidoto
vides objektu „Zeme” bija Baltinavas novads, kurš
objektu atklāja 28. jūlijā plkst. 15.00 ar Baltinavas
etnogrāfiskā ansambļa uzstāšanos. Tajā piedalījās arī
vides objekta autora SIA „Vasaris” pārstāvji un pasākums tika bagātināts ar muzikālajiem priekšnesumiem. Vides objektu varēs apskatīt Baltinavas vēsturiskā centra laukumā.
Didža Jaunzema veidoto instalācijas objektu
„Gaiss” Balvu pilsētā atklās 5. augustā. Vides objekts
ir kā simbolisks koks, kas reaģējot uz gaisa kustību
rada mūziku. Ne velti par tā atrašanās vietu ir izvēlēts
gleznainais Balvu muižas parks Balvu ezera krastā.
Atklāšanas pasākums tiek plānots kā turpinājums šajā

dienā notiekošajiem Bērnības svētkiem, kur bērnu čalas
papildinās skulptūras radītā mūzika un senatnīgais
muižas parks atdzīvosies skaņu stāstā.
Rugāju novada vides instalācijas „Loba doba”
idejas autors Ivars Vecāns ir attēlojis visu četru dabas
stihiju simbiozi un to varēs apskatīt jau no 12. augusta.
Pie Rugāju 1. bibliotēkas plkst. 18.00 ar dāmu vokālā
ansambļa dziesmām dabai tiks aizsākts dziesmu un deju
festivāls „Dziedu, deju, mana daba tev!”, kas norisināsies atjaunotajā Rugāju brīvdabas estrādē. Festivālā
piedalīsies 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”.
Vides objekts ar nosaukumu „Ūdens”, kuru veidojis mākslinieks Didzis Jaunzems kā levitējošu ūdens lāšu
kopumu tiks atklāts Viļakas pilsētā 18. augustā. Viļakas
ezera pludmalē no plkst. 18.00 visi tiek aicināti uz atklāšanas svētkiem - pikniku, kur bērniem un pieaugušajiem notiks meistardarbnīcas par dabas tēmu, degustācijas un tiks raidītas īsfilmas par dabas nozīmi mūsu ikdienā. Nesteidzīgo un mierīgo gaisotni papildinās

Kārsavas novada
tūrisma
organizatore
Inga Bernāne

dabas skaņas, kurās klausoties katrs
varēs apstāties un aizmirsties savā ikdienas skrējienā.
Noslēdzošais uguns stihijai
veltītais vides objekts „Uguns” tiks prezentēts apmeklētājiem dabas parkā „Numernes valnis”, Kārsavas novadā 9. septembrī. Autora
Didža Jaunzema
ugunskura formā veidotais objekts jau
ir ieguvis nosaukumu dabas svētnīca. No plkst. 17.00 sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi varēs piedalīties
dabas izziņas darbnīcās, notiks spēles,
konkursi un aktivitātes
maziem
un
lieliem. Apmeklētājus gaida vēl
nebijis pārsteigums - koncerts meža
vidū, atklājot mūzikas un dabas mijiedarbības spēku.

Darbu uzsācis Rugāju
novada pašvaldības
policijas priekšnieks
Sākot ar 2017. gada 24. jūliju darba tiesiskās attiecības uzsācis Rugāju novada
pašvaldības policijas priekšnieks
ULDIS MELNACIS.
Tālrunis: 27801859
E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv
Rugāju novada pašvaldības policijas
priekšnieks iedzīvotājus pieņems
Kurmenes ielā 69, Rugājos, Rugāju
novadā.

Rugāju novada
teritorijas plānojuma 1.
redakcijas publiskā
apspriešana
Publiskās apspriešanas sanāksmes
notiks:
2017. gada 3. augustā plkst. 10.00
Tikaiņu bibliotēka, Tikaiņi, Rugāju
pagasts, Rugāju novads;
2017. gada 3. augustā plkst. 12.00
Skujetnieku bibliotēka, Liepu iela 4-1,
Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads;
2017. gada 3. augustā plkst. 14.00
Lazdukalna saietu nams, Skolas iela 3A,
Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju
novads;
2017. gada 3. augustā plkst. 16.00
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
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Rugāju novada domes 2017. gada 20. jūlija
sēdē pieņemtie lēmumi
Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lapubirzē” ar kadastra numuru
3874 006 0291 – 24.87 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
Uzdot novērtēšanu Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai,
pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus ekspertus, nekustamajam īpašumam “Lapubirzē”.
Nolēma iecelt Uldi Melnaci Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā ar
2017. gada 24. jūliju.
Nolēma atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Gaigalas” ar kadastra numuru 3864
007 0431 – 8.21 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaigalas” sākumcenu EUR 6295.57 (seši tūkstoši divi
simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.
Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0431 izsoles noteikumus.
Uzdot Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 3864 007 0431 izsoli.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Labdien, novada ļaudis liepu ziedēšanas
mēnesī, jūlijā!

Tuvojas jūlija mēneša pēdējās dienas un beidzot šajā vasarā
esam sagaidījuši saulainas un siltas dienas. Gaiss piepildījies ar
vīstoša siena smaržu, labība briedina jauno ražu.
Aizvadītais mēnesis dabā mums sagādāja dažādus pārsteigumus, lielais nokrišņu daudzums radīja plūdu situācijas, īpaši mūsu
mazā Vārniene. Pat vecākie novada iedzīvotāji neatminējās tādus
gadījumus, kad upe no krastiem iziet jūlija mēnesī.
Mēneša sākumā pulcējāmies skaistam pasākumam Rugāju novada vidusskolā, lai kuplā draugu un radu pulkā šķetinātu
skolotājas, mazpulka vadītājas, mūsu valsts un novada patriotes,
dzejnieces Margaritas Stradiņas dzīves un atmiņu pavedienu.
Var tikai apbrīnot skolotājas enerģiju un darba sparu. Skolotāja
ir pierādījusi, ka arī cienījamos gados cilvēks var būt ar milzīgu
darba mīlestību, un pa spēkam varbūt gan izravēti dārzi, darbs ar
mazpulcēniem, grāmatas rakstīšana. Vēlam skolotājai stipru
veselību, un lai izdodas visiem kopā mums izdot vēl vienu skolotājas stāstu grāmatu.
Tā kā ir izstrādāta jaunā teritorijas plānojuma pirmā redakcija, tad es aicinu novada iedzīvotājus augusta sākumā nākt un
piedalīties visas dienas garumā uz publisko apspriešanu. Kopā ar
teritorijas plāna izstrādātājiem būsim novada ciemos, esiet laipni
aicināti un gaidīti uz diskusijām.
Turpinās uzsāktais veselības projekts, notiek nūjošanas nodarbības un bez maksas ir pieejamas fizioterapeita nodarbības visiem
vecumiem novada iedzīvotājiem.
Jūlijā domes sēdē apstiprināti jaunie tarifi, kas stāsies spēkā
atkritumu apsaimniekošanā jau ar šī gada augustu. Izmaiņas
turpināsies līdz 2020. gadam. Nedaudz izmaksas pieaugušas
dabas resursu nodokļa un to apglabāšanas tarifā. Aicinu novada
iedzīvotājus pievērsties vairāk dalīto atkritumu šķirošanā. Ir vēl
uzlikti papildus konteineri, kuros varam bez maksas ievietot dalītos šķirotos atkritumus, samazinot nešķiroto atkritumu daudzumu
un maksu par tiem.
Atgādinu, ka joprojām pašvaldībā ir pieejami valsts iestāžu
pakalpojumi, papildināts to klāsts. Nepieciešamības gadījumā iesaku droši vērsties pie klientu apkalpošanas speciālistiem.
Aicinu novada jauniešus, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem,
piedalīties projektā ”PROTI un DARI”. Varbūt tieši šī ir jūsu
iespēja apgūt ko jaunu un mainīt savu dzīvi.
Lai arī Karlsons, Brālītis un Bokas jaunkundze nevilka gumijas zābakus, lai dotos uz applūdušo parku, Bērnības svētki tāpēc
netika atcelti, un sirnīgā gaisotnē norisinājās Tautas namā. Savu
rakstu kopējā gleznā izgleznoja novada Jaunības svētku dalībnieki, saņemot ceļa vārdus dzīvei no pašvaldības un vecākiem.
Pabeigti darbi parka estrādē, un 12.augustā notiks oficiālā atklāšana, kad gaidīsim ciemos sadarbības patnerus, pašdarbniekus
no Lietuvas, Igaunijas.
Darba ritmā aizritējis vēl viens mēnesis.

Uz tikšanos augustā!

Nolēma izsludināt Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no 2017. gada 24. jūlija līdz 2017. gada 9. augustam.
Noteikt, ka Rugāju novada vēlēšanu komisija būs 7 locekļu sastāvā.
Nolēma no 2017. gada 20. jūlija izslēgt Olitu Losevu no Jaunatnes lietu konsultatīvās
komisijas sastāva.
Nolēma izvirzīt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai.
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0061 izsoles rezultātus, kas notika 2017. gada 22. jūnijā plkst. 11.00.
Parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienas ar SIA “EURO TRADE GRUPA”, Reģistrācijas Nr. 51503057381,
tās valdes locekli Alekseju Stašķeviču, par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 3864 007 0061 – 2.85 ha platībā atsavināšanu.
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes
2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības
2017. gada budžetu””.
Nolēma apstiprināt noteikumus Nr. 4/2017 “Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība”.
Nolēma apstiprināt noteikumus Nr. 5/2017 „Rugāju novada pašvaldības telpu nomas
kārtība”.
Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017

Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”
„Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”, kadastra Nr. 3864 007 0431, 8,21 ha platībā
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6295,57. Izsoles solis
– EUR 100,00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā
www.rugaji.lv vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru
darba dienu no 9.00 līdz 17.00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz
2017. gada 31. augustam plkst. 10.30. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2017. gada 31. augustam plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa
EUR 10,00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 629,56 Domes
norēķinu kontā
reģistrācijas
Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods:
PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā
summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz
2017. gada 8. septembrim.
Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju
novadā 2017. gada 31. augustā plkst. 11.00.
Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale,
tālrunis: 28611083; e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv .
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Apstiprināti jaunie atkritumu
Sociālais dienests aicina uz tikšanos
Rugāju novada domes māmiņas
apskaimniekošanas
Sociālais darbinieks darbam ar
Sabiedrisko attiecību speciāliste
ģimenēm, ar bērniem Sanita Čakāne
izmaksu tarifi
Agrita Luža
2017. gada 24. aprīlī starp Rugāju novada pašvaldību un SIA “ZAAO” tika
noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novada
administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laiks ir septiņi gadi. 2017.gada
20. aprīlī Rugāju novada dome pieņēma lēmumu Nr.83 (protokols Nr. 5, 7.§)
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” ar kuru
tika apstiprināta maksu EUR 16.35 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā ar 2017.gada 1.jūniju.
Minēto atkritumu maksu sastādīja maksa par atkritumu apsaimniekotāja
sniegtajiem pakalpojumiem EUR 10.95 apmērā, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu glabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes” EUR 3.84 apmērā, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – EUR 1.56 apmērā.
Rugāju novada dome ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2017.gada 29. jūnija lēmumu, ar kuru apstiprināts jauns tarifs 25.52 euro
par 1 tonnu. Piemērojot Valsts kontroles noteikto koeficientu 0.13 tonnu pārrēķināšanai kubikmetros, maksa par atkritumu noglabāšanu poligonā “Kaudzītes” no 2017.
gada 1. augusta ir EUR 3.32 bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu kubikmetru
noglabājamo atkritumu. Savukārt no 2018. gada 1. janvāra tarifs par viena kubikmetra apglabāšanu ir EUR 2.67, no 2019. gada 1. janvāra - EUR 2.15, no 2020.
gada 1. janvāra - EUR 1.69. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, nodoklis
no 2018. gada 1. janvāra būs EUR 35.00 par tonnu, kas pārrēķinot kubikmetros
ir EUR 4.55 par kubikmetru, no 2019. gada 1. janvāra EUR 43.00 par tonnu, kas
pārrēķinot kubikmetros ir EUR 5.59 par kubikmetru, no 2020. gada 1. janvāra EUR
50.00 par tonnu, ka pārrēķinot kubikmetros ir EUR 6.50 par kubikmetru, līdz ar to
nepieciešams apstiprināt atšķirīgu maksu par atkritumu apsaimniekošanu ar 2018.
gada 1. janvāri, 2019. gada 1. janvāri un 2020. gada 1. janvāri.
Informējam, ka Rugāju novada domes 2017. gada 20. jūlija sēdē tika pieņemts
lēmums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu:
Apstiprināja maksu EUR 17.52 (septiņpadsmit euro un 52 centi) (bez PVN) par
m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju novadā ar 2017. gada 1. augustu.
Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un izmaksas sabiedrības izglītības
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā EUR 10.95 apmērā, sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes” EUR 3.32 apmērā un dabas resursu nodoklis EUR 3.25 apmērā.
Apstiprināja maksu EUR 18.17 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju novadā ar 2018.gada 1.janvāri. Atkritumu apsaimniekošanas maksu
veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu un izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā EUR
10.95 apmērā, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā „Kaudzītes” EUR 2.67 apmērā un dabas resursu nodoklis
EUR 4.55 apmērā.
Apstiprināja maksu EUR 18.69 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju novadā ar 2019.gada 1.janvāri. Atkritumu apsaimniekošanas maksu
veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu un izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri
vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā EUR
10.95 apmērā, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes” EUR 2.15 apmērā un dabas resursu nodoklis
EUR 5.59 apmērā.
Apstiprināja maksu EUR 19.14 (bez PVN) par m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Rugāju novadā ar 2020. gada 1. janvāri. Atkritumu apsaimniekošanas
maksu veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai,
kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā EUR
10.95 apmērā, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes” EUR 1.69 apmērā un dabas resursu nodoklis
EUR 6.50 apmērā.
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 Rugāju
novada dome ir uzstādījusi papildus šķiroto atkritumu konteinerus visā
novada teritorijā.

Sociālais dienests aicina uz tikšanos aktīvas radošas un darboties gribošas
māmiņas, kuru ģimenēs aug bērni pirmskolas vecumā, lai pārrunātu
aktuālos jautājumus, dalītos pieredzē, un noskaidrotu kādās aktivitātēs ir
vēlme piedalīties un darboties. Tikšanas plānota 2017. gada 6. septembrī plkst. 10.00, Rugāju novada domes telpās. Kontakttālrunis 28721482
(Sanita).

Informācija sociālajos jautājumos
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja
Anita Everte

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2017.gada
1. jūnija līdz 30. jūnijam:

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 343,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām
ģimenēm, I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 448,00 EUR; pabalsts
veselības aprūpei – 467,00 EUR; pabalsts bāreņiem – 324,00 EUR;
bēru pabalsti –150,00 EUR; dzimšanas pabalsts – 580,00 EUR.
Pārējie pabalsti –1767,00 EUR (pabalsts veicot sab.darbu - 40,00 EUR;
pabalsts ēdināšanai-1547,00 EUR; pabalsts jubilāriem – 90,00 EUR;
pabalsts represētajām personām - 90,00 EUR)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem
2017. gadam – 67030,00 EUR
Izlietotie līdzekļi jūnijā – 4079,00 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 30178,00 EUR
Trūcīgas ģimenes statuss – 8; trūcīgas personas statuss – 9;
Piešķirts GMI pabalsts – 3 ģimenēm;
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 5;
Maznodrošinātas personas statuss - 9
Ārstēšanās pabalsts – 18 personām; piešķirts bērna piedzimšanas
pabalsts – 5 ģimenēm; apbedīšanas pabalsts – 2 personām; piešķirts
dzīvokļa pabalsts – 11 personām; piešķirts represētās personas pabalsts - 3 personām; piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski derīgo
darbu – 1 personai, piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums SAC
„Rugāji” – 1 personai; nepieciešams piešķirt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu - 1 personai.

Interešu izglītības programmu
pieteikumu konkurss
Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde

Rugāju novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības
programmu pieteikumu 2017./2018. mācību gadam konkursu.
Interešu izglītības programmu autori līdz 2017. gada 5. septembrim
iesniedz programmas pieteikumu izglītības iestādes, uz kuras bāzes pulciņa
programmu plānots īstenot, vadītājam. Katra izglītības iestāde divu darba
dienu laikā izvērtē saņemtās interešu izglītības programmas un, ņemot vērā
izglītības iestādē izvirzītās prioritātes un apstiprinātos kritērijus, interešu
izglītības pulciņu programmas izvirza izskatīšanai komisijai. Programmām
pievienojamas pedagogu izglītības dokumentu kopijas.
Ar programmu paraugiem un metodiskajiem ieteikumiem var iepazīties mājas lapā www.visc.gov.lv .
Iesniegtās programmas izskatīs un izvērtēs Rugāju novada Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām komisija saskaņā ar pašvaldības noteiktajiem programmu izvērtēšanas kritērijiem un apstiprinātajām prioritātēm interešu izglītībā.
Rugāju novada mājas lapā www.rugaji.lv pieejama Interešu
izglītības programmas pieteikuma veidlapa, kā arī var iepazīties ar
Prioritātēm interešu izglītībā un Interešu izglītības programmu pieteikumu 2017./2018. mācību gadam izvērtēšanas kritērijiem.
Piešķirto finansējumu un stundu skaitu Izglītības pārvalde publicēs
pašvaldības mājas lapā, rakstiski vai elektroniski informēs Rugāju novada
izglītības iestādes, juridiskās un fiziskās personas par valsts piešķirto
finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī komisijas
lēmumu par interešu izglītības programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.
Informācija: Biruta Berkolde, tālr. 64507246; 27869387
e-pasts: izglitiba@rugaji.lv un/vai izglītības iestāžu vadītāji.
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Rugāju novada dome ir saņēmusi Valsts Zemes dienesta Adrešu reģistra e-pasta 20.06.2017. vēstuli, kurai ir pielikums ar Adrešu reģistrā esošajām
adresēm, kuras jāmaina ar piesaisti ielai un Rugāju, Benislavas un Skujetnieku ciemiem, saskaņā ar Rugāju novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
16/2009 “Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”. Rugāju novada domes 2017. gada 20. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums mainīt adreses minētajiem
adresācijas objektiem:
Adreses kods
105320357
105669252
105313351
106233337

Esošā adrese

Jaunā adrese

Ēkas kadastra
apzīmējums
“Mazavoti”, Skujetnieki, Lazdukalna Liepu iela 10, Skujetnieki, Lazdukalna
38640080048001;
pag., Rugāju nov., LV-4577
pag., Rugāju nov., LV-4577
38640080048004; 38640080048006

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
38640080048

“Kalns”, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Liepu iela 31, Skujetnieki, Lazdukalna
38640080079001;
Rugāju nov., LV-4577
pag., Rugāju nov., LV-4577
38640080079002; 38640080079005

38640080079

“Skaras 1”, Skujetnieki, Lazdukalna
pag., Rugāju nov., LV-4577

Liepu iela 29, Skujetnieki, Lazdukalna 38640080087001; 38640080087002;
38640080087003; 38640080087004
pag., Rugāju nov., LV-4577

38640080087

“Klintenes”, Skujetnieki, Lazdukalna Liepu iela 2A, Skujetnieki, Lazdukalna 38640080284001; 38640080284002
pag., Rugāju nov., LV-4577
pag., Rugāju nov., LV-4577

38640080284

104903018

“Kadiķi”, Rugāji, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV-4570

Lubānas iela 18, Rugāji, Rugāju pag., 38740120149001; 38740120149002;
38740120149003; 38740120149004;
Rugāju nov., LV-4570
38740120149005; 38740120149009;
38740120149011

38740120149

105331683

“Saulītes”, Rugāji, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV-4570

Lubānas iela 23, Rugāji, Rugāju pag., 38740120301001; 38740120301009;
Rugāju nov., LV-4570
38740120301010; 38740120301011

38740120301

105618710

“Lejas”, Benislava, Lazdukalna pag.,
Rugāju nov.

Bērzu iela 5A, Benislava,
Lazdukalna pag., Rugāju nov.

38640040153001; 38640040153002

38640040153

105359927

“Bērzu garāžas”, Benislava,
Lazdukalna pag., Rugāju nov.,
LV-4577
“TP-3067”, Benislava, Lazdukalna
pag., Rugāju nov., LV-4577

Bērzu iela 5B, Benislava,
Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

38640040528001

38640040528

Bērzu iela 5C, Benislava,
Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

38640040267007

38640040267

“Darbnīcas”, Rugāji, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV-4570

Meža iela 1, Rugāji, Rugāju pag.,
Rugāju nov., LV-4570

38740120414001; 38740120414002;
38740120414003; 38740120414005

38740120414

105359871
105818717

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā
„PROTI un DARI!”
Projekta koordinatore
Jaunieti! Esi dzīves krustcelēs, bet
nezini, kur meklēt atbalstu? Vai
vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav
pārliecības par saviem spēkiem?
Varbūt plāno mācīties, bet neesi
pārliecināts, kādā jomā un, kur
meklēt informāciju?
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz
29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā
algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu
dzīvi, tad piesakies dalībai projektā
“PROTI un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais
projekts “PROTI un DARI!” ir unikāls
ar to, ka katram projektā iesaistītajam
jaunietim tiek sniegts individuāls,
katram jaunietim pielāgots atbalsts.
Projekta mērķis ir sniegt Tev iespēju attīstīt tās prasmes, zināšanas un
iemaņas, kas palīdzēs Tev pēc dalības
projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes
izglītībā (tai skaitā, arī aroda apguvē)
un kļūt sociāli aktīvam. Vienlaikus, Tev
būs vienreizēja iespēja iepazīt jaunus
cilvēkus, smelties iedvesmas no interesantiem dzīves stāstiem un daudz citu
iespēju, piedaloties projektā “PROTI
un DARI!”.
Ko projekts var Tev piedāvāt?
Balstoties uz Tavām prasmēm,
interesēm, iespējamajiem attīstības
virzieniem un vajadzībām, Tev tiks
izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši Tev
piemērotus atbalsta pasākumus.

Rugāju novada domes
Sociālā pedagoģe
Rūta Sproģe

Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

Un daudz citu atbalsta pasākumu, kas būs piemēroti tieši Tev! Lai īstenotu individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, Tavās ikdienas gaitās Tevi atbalstīs programmas
vadītājs un mentors. Ja vēlies mainīt savu dzīvi un izmantot projekta piedāvātās iespējas, tad piesakies dalībai
projektā savā pašvaldībā, sazinoties ar programmas vadītāju Rūtu Sproģi, e-pasts: ruta.sproge@rugaji.lv, tālrunis.:25623818.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai
sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).
“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru novadu nozīmes attīstības centros sniegto
pakalpojumu klāsts
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveide novadu nozīmes attīstības centros ir uzsākta jau 2015. gadā. Tie darbojas
sadarbībā ar pašvaldībām un nodrošina klientiem gan pašvaldību pakalpojumus (kā līdz šim), gan noteiktus valsts pakalpojumus. VPVKAC darbu
koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadarbībā ar iestādēm arī Rugāju un Benislavas klientu apkalpošanas centri sniedz
dažādus pakalpojumus.

Institūcija

Pakalpojums

Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas
pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības valsts
aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1.
CV un vakanču reģistrēšana.
2.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3.
Informatīvās dienas e-versija.
4.
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5.
Profilēšana.
6.
Karjeras pakalpojumi.
7.
Apmācību monitorings.
8.
Darba tirgus prognozes.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1.
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2.
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
3.
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4.
Manā īpašumā deklarētās personas.
5.
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
6.
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7.
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.
8.
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
9.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10.
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
11.
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12.
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
13.
Šengenas vīzas pieteikums.
14.
Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.
Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2.
Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
1.
Iesniegumu pieņemšana par:
1.1.
Algas nodokļa grāmatiņu.
1.2.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
1.3.
Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
2.
Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3.
Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.
Apbedīšanas pabalsts.
2.
Bezdarbnieka pabalsts.
3.
Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4.
Bērna kopšanas pabalsts.
5.
Bērna piedzimšanas pabalsts.
6.
Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7.
Ģimenes valsts pabalsts.
8.
Invaliditātes pensija.
9.
Maternitātes pabalsts.
10.
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11.
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12.
Paternitātes pabalsts.
13.
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14.
Slimības pabalsts.
15.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
17.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18.
Vecāku pabalsts.
19.
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
20.
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
21.
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
22.
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
23.
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
24.
Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25.
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
27.
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma
plāna maiņu.
28.
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.
29.
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu
dienests

Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
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Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts zemes dienests

Valsts darba inspekcija

Lauksaimniecības datu centrs
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30.
31.
32.
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Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas
piešķiršanas/pārrēķināšanas.

33.
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34.
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.
Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas
sistēmā.
2.
Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.
3.
Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.
4.
Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves
deklarācijas pamata.
5.
Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
6.
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).
7.
Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav
kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).
8.
Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.
9.
Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.
10.
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
(pieejams e-pakalpojums).
11.
„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv
(e-pakalpojums).
12.
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).
13.
Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).
14.
Kadastra informācija mantojuma lietai.
15.
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
16.
Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
17.
Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
18.
Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
19.
Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.
20.
Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.
21.
Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
22.
Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
23.
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
24.
Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
25.
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
26.
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
27.
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28.
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpo29.
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
30.
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31.
Mobilā aplikācija kadastrs.lv
32.
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana
(e-pakalpojums).
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
2.
Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
3.
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1.
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2.
Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3.
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
4.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5.
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6.
Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7.
Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
8.
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem
saņemšana.
9.
Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10.
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1.
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2.
Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
3.
Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4.
Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5.
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
6.
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba
inspekcijas kompetences jomā.
1.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšama
no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju.

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Rugāju novada
domē LAURA KONIVALE
Pirmdienās 8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
Tālrunis: 66954841
Otrdienās
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv Trešdienās 8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
(Kurmenes iela 48, Rugāji)
Ceturtdienās 8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
Piektdienās 8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Lazdukalna pagasta
pārvaldē VELTA LEONE
Pirmdienās 8.30 - 12.30
Tālrunis: 25446353
Otrdienās
13.00 - 17.00
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
Trešdienās 8.00 - 12.00
(Bērzu iela 8, Benislava)
Piektdienās 8.30 - 17.00
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Īstenots projekts “Autostāvvietas un augļu koku dārza
iežogojuma ierīkošana LRAC “Rasas pērles”
Pateicoties Balvu rajona partnerības
atbalstam, LRAC “Rasas pērles”
noslēgušās “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” projektam Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000013
“Autostāvvietas un augļu koku dārza
iežogojuma ierīkošana LRAC
“Rasas pērles”.
Projekta kopējās izmaksas bija
EUR 13 928,00. Publiskā finansējuma
daļa sastāda EUR 12535,20 , bet līdzfinansējumu EUR 1392,80 piešķīra
Latvijas Bērnu fonds.
2007. gadā, projektējot no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centru, atsevišķa, ārpus iežogotās teritorijas autostāvvieta netika projektēta ierobežotā finansējuma dēļ. Tika plānots,
ka darbinieku un klientu automašīnas
atradīsies centra iežogotajā teritorijā,
kurā faktiski notiek klientu un darbinieku kustība. Klientu drošības
garantēšanai auto stāvlaukums bija
jāpārvieto pirms iebraukšanas centra
teritorijā, jo gan personāla, gan
preču
piegādātāju, gan klientu
ievietotāju transportlīdzekļiem vietas
pietrūkst, tehnikas pārvietošanās rada
apdraudējumu bērnu dzīvībai, jo viņi
lielākoties nespēj izvērtēt riskus.
Automašīnu atrašanās centra teritorijā ļoti ierobežo vietas platību, kurā
klientiem organizēt fiziskas aktivitātes, kas īpaši sarežģīti ir pie liela
klientu skaita. Bet viens no svarīgiem

vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācijas
posmiem ir fizisku aktivitāšu nodrošināšana dusmu un agresijas adekvātai izreaģēšanai. Tagad bērni varēs braukt ar
velosipēdiem, skrituļslidām vai skrituļot,
vizināties ar ragaviņām vai slēpot visos
gadalaikos droši.
Kopš 2010. gada centram ir savs
sakņu un augļu koku dārzs, kuros klienti
tiek iesaistīti darba terapijā.Centra kopējā
zemes platība no 5,18 ha, tā lielākā daļa bija
neiežogota,tāpēc, neskatoties uz aizsargpasākumiem, augļu koku dārzu katru gadu
izpostīja zaķi un stirnas; tas katru gadu 50%
apjomā bija jāatjauno. Rezultātā, izņemot
jāņogas,upenes un avenes, mēs nevarējām
piedāvāt saviem klientiem svaigus ķiršus
un plūmes, ābolus un bumbierus no pašu
dārza. Bet augļi ir ļoti svarīgi veselīgas pārtikas nodrošināšanai īpaši bērniem.
Būvniecības darbu pretendentu atlases
iepirkumā uzvarējusī firma SIA RUFS no
Gulbenes darbus, neskatoties uz sliktajiem
laika apstākļiem, veikusi kārtīgi un atbildīgi, nododot objektu 1 mēnesi ātrāk nekā bija
paredzēts. Lielu atbalstu projekta realizācijas gaitā esam saņēmuši no vietējās Rugāju
novada pašvaldības vadības un būvvaldes.
LRAC “Rasas pērles” ir vienīgais atbalsta centrs Latgales reģionā, kas realizē
valsts programmas vardarbībā cietušu
bērnu un pilngadīgu personu rehabilitācijā. Lielākā daļa klientu mērķa grupu, īpaši
jaunieši, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, nāk
tieši no bijušā Balvu rajona novadiem Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas.
Sniedzot
pakalpojumu pēc iespējas
tuvāk cietušo dzīvesvietai, sakārtojot teritoriju pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai, mēs nodrošinām valsts
nostādnes realizāciju ģimenes pilnvērtīgas
funkcionalitātes atjaunošanā. Savukārt harmoniska ģimenes vide ir garants pilsoniski

Latgales reģionālā atbalsta
centra direktore Ilze Andža

atbildīgas un sabiedriski aktīvas vietējo iedzīvotāju kopienas izveidei,
kas piedalās vietējās teritorijas attīstības problēmu risināšanā.

Aicina uz fizioterapeita nodarbībām
Rugāju novada domes
Projektu vadītāja Linda Kadakovska

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO
VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju
novada iedzīvotājiem” ietvaros Rugāju
novadā SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības fizioterapeita Andra Bačuka vadībā tiek organizētas fizioterapeita
nodarbības.
Fizioterapeits ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību, kas
nodarbojas ar rehabilitāciju, profilaksi un
izglītošanu. Fizioterapeitu mērķauditorija
ir ne tikai grūtnieces, jaunajās māmiņas,
zīdaiņi, veci cilvēki, un jaunieši, kuriem vajadzīga stājas korekcija, bet arī cilvēki, kuri
apmeklē vingrošanas nodarbības vispārējās fiziskās sagatavotības vai darba spēju
uzlabošanai. Ja vien cilvēkam ir vēlēšanās
uzlabot savu fizisko pašsajūtu, fizioterapeits var profilaktiski nodrošināt gan pret
muguras problēmām, gan pret iespējamām
traumām pirms sportošanas. Sabiedrības
problēma ir mazkustīgums, ieraduma pozas, nepareizs uzturs, plus vēl citi papildu

apstākļi, kas acīmredzami norāda, ka
praktiski visiem ir nepieciešama ja ne
gluži ārstnieciskā vingrošana, tad vispusīgas fiziskās aktivitātes pilnīgi noteikti. Labāk, ja tās ir mērķtiecīgas un
kaut nedaudz kontrolētas − jo, ja cilvēks ar sliktu stāju iet uz sporta zāli un
tur dara visu, kas ienāk prātā, viņš vēl
vairāk nodara sev pāri. Taču fizioterapeits spēj novērtēt pacienta stāvokli,
pareizi piemeklēt un dozēt fiziskās aktivitātes un sastādīt konkrētu vingrojumu programmu, kas ir būtiska gan sirds
un asinsvadu saslimšanu, gan cukura
diabēta, gan aptaukošanās riska
mazināšanā (profilaksē). Pareizi veikti
vingrojumi spēj mazināt arī ikdienas
steigā radušos muskuļu un saišu saspringumu un uzturēt pietiekošu
muskuļu spēku un garumu, kas vēlāk
ļauj izvairīties no diskomforta, sāpēm
un locītavu problēmām.
Projekta laikā ieplānotas 24 nodarbības no 2017. jūnija - 2019.gada martam, organizējot vingrošanas nodarbību kursu grupās fizioterapeita vadībā,
lai pēc tam patstāvīgi vingrotu mājās.

Aizvadītas jau divas nodarbības, kur pirmās nodarbības laikā, tika
skaidrota ārstnieciskās vingrošanas nozīme, fizioloģiski pareiza stāja,
tās deformācija vecumposmos, veselīgs uzturs un rehabilitācija. Otrās
nodarbības laikā, fizioterapeits kopā ar grupas dalībniekiem veica vingrojumus, kas palīdz visām muskuļu grupām un izvingrina visu ķermeni.
Aicinām iedzīvotājus uz nākošo fizioterapeita nodarbību Rugāju Sporta
centrā, (Rugāji, Kurmenes iela 87a), 08.08.2017. plkst.18:00. Lūgums
uz nodarbību ierasties ērtā apģērbā, kājās – zeķītes vai vingrošanas
maiņas apavi. Katrā nodarbībā pieejama konsultācija par Jums interesējošiem jautājumiem. Laipni lūgti visi – gan pieaugušie, gan bērni!
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Piedalās XVI Latgales senioru dziesmu
Vidējās paaudzes deju kopa “Rugāji” ir
un deju festivālā Rugāju novada pensionāru biedrības atgriezusies no XXII Võru Folklore
priekšsēdētāja Ludmila Logina
Festival Igaunijas pilsētā VPDK “Rugāji” vadītāja
Lucija Bukša
Viru

1. jūlija agrā rītā, Eiropas deju kopa “Tonuss” un etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” devās uz XVI Latgales senioru dziesmu un deju festivālu
“Līvānos”.
Laika apstākļi mūs nelutināja, jo visu dienu lija lietus. Bijām izmirkuši,
bet gandarīti, jo mēs izjutām Rugāju novada domes priekšsēdētājās Sandras
Kapteines un šofera Jāņa Lesnieka klātbūtni. Paldies visiem par izturību un atbalstu, un uz tikšanos nākošgad senioru festivālā Daugavpils novada Višķos.

Mūsdienīga
Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja
reklāma tūrisma
Mārīte Orniņa
piedāvājumam Latgalē

Emocijām bagātas un neaizmirstamas divas dienas pagāja nemanot. Četri
koncerti ar 30 minūšu programmu, kurās parādījām jestrākās latgaliešu
dejas.
Etnogrāfisko deju sadancošanās pilsētas laukumā ar jau pazīstamo Perekona valsi, vakarēšana pie Tamula ezera saulrietā un mūsu dziedātās “Zīdi zīdi
rudzu vorpa” un “Pī Dīveņa gari goldi”. Iespēja redzēt cittautu kolektīvus no
Maķedonijas, Rumānijas, Anglijas, Serbijas, Indijas... Līdz pēdējai
vīlītei no sviedriem izmirka krekli, sāpēja kājas no pārguruma, bet sirds gavilēja
no prieka. Šis noteikti ir spilgtākais šīs vasaras notikums, bet ne pēdējais. 12.augustā VPDK “Rugāji” gaida skatītājus un savus draugu kolektīvus uz festivālu
“Lustīgs šur, lustīgs tur IV” Rugāju parka estrādē. Jestri danči garantēti!
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja, uzmundrināja un sūtīja laba vēlējumus.
Mēs jums atvedām pozitīvo enerģiju simtkārtīgā daudzumā.

Jawa un ČZ motociklu salidojuma “Jawa
Latgalē” dalībnieki 19. augustā viesosies
Balvos
Informācija: www.jawaklubs.lv

Blogeres viesojoties Biedrības “Ūdensroze” vadītajā resursu centrā
“Skreine”.
9. jūlijs, svētdiena, bija jau ceturtā ceļojuma diena blogerēm, kad viņas
ieradās Rugāju novadā. Pie mums viņas bija izvēlējušas apskatīt trīs vietas.
Viņas ciemojās Biedrības “Ūdensroze” vadītajā resursu centrā ‘‘Skreine”,
kurā blogeres bija pārsteigtas par rokdarbu daudzveidību, saglabātajām
tautas tradīcijām, prasmi aust stellēs un Martas Gailumas pašas
austo tautastērpu.
Viesmīlīgi blogeres sagaidīja lauku sētas Baķi saimnieki Māra un Aivars
Baķi, izrādot aitu ganāmpulku un “kaziņu šovu” , tās vienkārši barojot ar maizi,
bet kaziņu centieni tikt pie maizes gabaliņa bija kā jautra izrāde. Nogurušas, bet
apmierinātas blogeres vakara pusē ieradās viesu namā “Rūķīši”, pēc karstas
lauku pirts un vēsas peldes dīķī, vakariņās uz ugunskura vārītā zivju zupa
pie sniegbalti klāta galda zem lielā ozola garšoja lieliski. Blogeres dalījās savos
iespaidos par ceļojumā pa Latgali pavadīto laiku un ļoti novērtēja vietējo cilvēki
ciešo saikni ar dabu, joprojām dzīvām tautas tradīcijām un dabīgo pārtiku.
Kas ir blogeri?
Tie ir cilvēki, kas raksta ar interesi par to, kas pašam patīk, publisku
dienasgrāmatu internetā. Pats vārds blogs ir anglicisms, kas saīsināts no vārda
weblog. Tulkojot no angļu valodas tas nozīmē – dienasgrāmata vai emuārs, kas
izvietots internetā, apskatei citiem cilvēkiem. Blogs visbiežāk sastāv no dažādiem īsiem tekstiem un ziņojumiem. Lai bloga apskati padarītu interesantāku, šos tekstus ierasts papildināt ar attēliem, video vai audio materiāliem, kas
paspilgtina un izceļ tekstā apskatīto tēmu. Lai arī pēc teksta izlasīšanas noturētu lasītāja uzmanību, ierasts tekstiem pievienot arī iekšējās un ārējās saites uz
citam, ar tekstā apskatīto tematu saistītām lapām.

18.-20. augustā biedrība “Latvijas Jawa Klubs” organizē ikgadējo Jawa un
ČZ motociklu salidojumu. Tradicionāli pasākums rotācijas kārtībā katru
gadu tiek rīkots citā Latvijas reģionā. Šogad jau kārta pienākusi Latgalei.
Biedrība “Latvijas Jawa Klubs” par pasākuma bāzes vietu izvēlējusies lauku tūrisma mītni “Rūķīši” (Rugāju pagasts, Rugāju novads).
19. augustā no plkst. 11.00 reģiona iedzīvotājiem būs iespēja vērot
parādes braucienu no Rugājiem uz Balviem (maršruts pa Balvu pilsētu tiks
precizēts un informācija sekos!). Parādes brauciens noslēgsies ar stundu garu
motociklu izstādi (sākums ap plkst. 12) laukumā pie Balvu kultūras un atpūtas
centra. Izstādes laikā skatītājiem būs iespēja piedalīties balsojumā un noteikt
skaistāko Jawa vai ČZ motociklu. Pēc izstādes pasākuma dalībnieki nelielās
grupās pametīs laukumu un dosies Lubāna ezera virzienā.
Katru gadu pasākums pulcina ap 130 Jawa un ČZ motociklus. Pasākums
ir starptautisks un ik gadu dalībnieku pulku papildina aizvien lielāks ārzemju
viesu skaits. Biedrība “Latvijas Jawa Klubs” aicina pieteikties un piedalīties
pasākumā visus kuriem ir Jawa vai ČZ motocikls, neatkarīgi no tā, esi vai neesi
kluba biedrs.
Papildus informācija par pasākumu:
www.facebook.com/jawa.lv/, www.jawaklubs.lv, info@jawa.lv, 26113009

Skujetnieku bibliotēkas darba laiks
augustā
Cienījamie Skujetnieku bibliotēkas apmeklētāji! Vērā ņemama informācija augustam - mazliet agrāk sākam un beidzam darbu bibliotēkā!
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien

plkst.
plkst.
plkst.
plkst.
plkst.

8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00

Svētdiena, pirmdiena BRĪVDIENAS!

SPORTS, IZGLĪTĪBA
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Piedalās Eiropas čempionātā svarbumbu
celšanā
Rugāju sporta centra direktora
vietnieks Ainārs Dokāns

No 21. jūlija līdz 23. jūlijam, Īrijas
pilsētā Veksfordā, norisinājās atklātais Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem U-16 un U-18
vecuma grupās. Sacensībās piedalījās
Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, ASV un Īrijas komandas. Latvijas
izlases komandā bija iekļauta Rugāju
sporta centra audzēkne Dārta Stivriņa.
Dārtai gada laikā šīs bija jau trešās
starptautiskās sacensības un no Veksfordas sportiste atgriezās ar ļoti labiem
rezultātiem.
U-16 jauniešu grupā, svara kategorijā +58kg, Dārta, ceļot 12kg smagu
svarbumbu, uzrādīja jaunu Latvijas rekordu 194 reizes un ieguva 3.vietu,
piekāpjoties Ukrainas un Krievijas sportistēm. Jāatzīmē, ka cīņa notika līdz pēdējai vingrinājuma izpildes laika minūtei,
jo Ukrainas sportiste bija vadībā tikai
par vienu pacēlienu. Jau pēc piecpadsmit
minūšu atpūtas bija jāpiedalās U-18 jauniešu grupā, svara kategorijā līdz 63kg,
kur bija jāceļ 16kg smaga svarbumba. Arī
šajā vecuma grupā tika uzstādīts jauns
Latvijas rekords 133 pacēlieni un iegūta
3. vieta, piekāpjoties Īrijas un Krievijas
sportistēm. Komandu kopvērtējumā
1.vieta Krievijas izlasei, 2.vieta Latvijas
izlasei un 3.vieta Ukrainas izlasei. “Jāuzteic audzēknes gribasspēks un neatlaidība
apmeklējot treniņus, lai sasniegtu augstus
rezultātus. Pateicību ir pelnījuši arī Dārtas
vecāki, kuri vienmēr nodrošina meitenes
ierašanos uz treniņiem. Paldies, Rugāju
novada pašvaldībai par finansiālu palīdzību, lai nokļūtu uz sacensībām Veksfordā,” piebilda treneris Ainārs Dokāns.

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Savukārt Dārta Stivriņa, jautāta
par to, ko viņai nozīmēja iespēja
piedalīties šajā čempionātā, atzina,
ka bija ļoti priecīga par šo iespēju,
taču zināja, ka būs daudz jātrenējas, lai sasniegtu labus rezultātus
šajās sacensībās. Vēlāk izrādījās, ka
esmu vienīgā meitene no Latvijas
izlases, kas dosies uz čempionātu.
“Biju lepna par sevi un priecājos,
ka medaļas ieguvu abās vecuma
grupās. Uz sporta centru gāju un
kopā ar treneri trenējos trīs reizes
nedēļā (pirmdienās, trešdienās un
piektdienās). Startējot jaunākajā
vecuma grupā U16, biju cerējusi
uz labāku rezultātu, taču sacensību uztraukums darīja savu. Bet par
U18 vecuma grupā iegūto rezultātu
pati biju pārsteigta, jo nedomāju,
ka varēšu pacelt tik daudz, it īpaši
tāpēc ka jau biju izlikusi daudz spēka pirmajā piegājienā. Es piedalījos divās vecuma grupās, tāpēc
man bija grūtāk, jo paceļot pirmajā
grupā man bija 15 minūtes, lai atpūstos un celtu otrajā grupā jau ar
smagāku svarubumbu. Kamēr citas
meitenes cēla pirmo reiz man tas
bija jādara jau otro. Saņēmu medaļu
U16 grupā un skrēju uz startu U18
grupai,” pastāstīja sacensību dalībniece. Tāpat D. Stivriņa pastāstīja,
ka nākošās sacensības bija ieplānotas augusta vidū, taču turpmāko

Dārta Stivriņa: “Lai gan tas sākumā šķiet
grūti un neiespējami, ar laiku un cītīgiem
treniņiem, tas paliek vieglāk un
pat interesantāk.”
vasaru jauniete varēs nedaudz atpūsties, jo sacensības tika pārceltas uz oktobri. “Manuprāt, tik labi rezultāti ir arī pateicoties trenerim Aināram Dokānam,
jo viņš ir ļoti atsaucīgs, atbalsta un uzmundrina mani katrā treniņā. Ja kādreiz
kāds no mums nevar tikt uz treniņu, tad mēs to pārceļam uz citu laiku vai
dienu, kad abi neesam aizņemti”.

Vidusskolēnu ievērībai!

Rugāju novada Rugājos, Kurmenes ielā 87
t.- 27804316, rugvsk@gmail.com, skola.rugaji.lv

Mācoties neklātienē:

Vidusskolēniem piedāvājam
iegūt kvalitatīvu izglītību 3
vispārējās vidējās izglītības
programmās:
- vispārizglītojošā
- neklātiene
- profesionāli orientētā
virziena programma ar
ievirzi sporta rekreācijā

- varēsi apvienot mācības ar
darbu un ģimeni;
- mācīties individuāli Tev
pieejamā laikā un vietā;
- apmeklēt individuālas
konsultācijas 2 reizes nedēļā
pēcpusdienās;
- sazināties ar mācību
priekšmetu skolotājiem
klātienē un e-vidē;
- atbilstoši mācību plāniem
kārtot ieskaites
VALSTS PĀRBAUDES DARBI ir jākārto
klātienē,
Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā

Rugāju novada vidusskolas skolēniem tiek nodrošināti:
- ceļa izdevumi uz skolu, kā arī iespēja dzīvot skolas
internātā mājīgās istabiņās;
- brīvpusdienas modernā ēdamzālē;
- mācību ekskursijas;

Papildus iespējas:
- mācīties komerczinības un iegūt
Uzņēmējdarbības akadēmijas izdotu
apliecību „Uzņēmējdarbības
pamati”;
- autovadītāju apmācības kursi;
- fakultatīvi apgūt vācu un franču
valodu;
- piedalīties daudzveidīgos interešu
izglītības pulciņos un skolēnu
pašpārvaldes darbā;
- darboties Nordplus projektā
„Connected by the Sea” skolā,
Ālandu salās un Zviedrijā
Gotlandes salā;
- u.c.

- Rugāju novada domes naudas balvas par augstiem
sasniegumiem mācībās;
- pabalsts mācību piederumu iegādei;
- profesionāla mācību vide – moderns stadions, sporta
zāle, trenažieru zāle – audzēkņiem bez maksas!

Dokumentus pieņem Rugāju novada vidusskolas lietvedībā Rugājos, Kurmenes ielā 87,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
10.klases vecāku uz audzēkņu informatīvā sanāksme ar audzinātāju un skolas vadību 17.08.2017.
plkst. 10.00 fizikas kabinetā

Vidusskolēniem piedāvājam
iegūt kvalitatīvu izglītību 3
vispārējās vidējās izglītības
programmās:
- vispārizglītojošā
- neklātiene
- profesionāli orientētā
virziena programma ar ievirzi
sporta rekreācijā
Rugāju novada vidusskolas
skolēniem tiek nodrošināti:
- ceļa izdevumi uz skolu, kā arī
iespēja dzīvot skolas internātā
mājīgās istabiņās;
- brīvpusdienas modernā
ēdamzālē;
- mācību ekskursijas;
- Rugāju novada domes naudas
balvas par augstiem
sasniegumiem mācībās;
- pabalsts mācību piederumu
iegādei;
- profesionāla mācību
vide – moderns stadions, sporta
zāle, trenažieru zāle –
audzēkņiem bez maksas!
Rugāju novada Rugājos,
Kurmenes ielā 87
tālrunis- 27804316,
e-pasts: rugvsk@gmail.com,
skola.rugaji.lv
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Teksts, foto: Zinaida Popova

Skaistā, saules piepildītā 13. jūlija rītā, Rugāju novada
seniori, un ne tikai, devās divu dienu ekskursijā. Esam
sapulcējušies gandrīz pilns autobuss, lai dotos ceļā.
Mūs ved jaukie, jautrie šoferīši Valdis un Gatis. Mums
visiem smaids sejā, jo ir ļoti jauks rīta cēliens. Pirmā
apstāšanās Melturos, kāju izvingrināšanai.
Apstājamies pa ceļam Babītē – suņu kapsētā un tur bija
ko redzēt. Tālāk ceļš ved pa Liepājas šoseju, saulīte mūs
pavada, bet jau sāk parādīties lietus mākoņi, kuri arī uzšauj
lietu, bet tas netraucē.Pirms pusdienām ierodamies Brocēnu
novada bišu dravā “Kāres”, kurs mūs sagaida saimnieki
un aicina baudīt medu, jo ārā sāk smidzināt lietutiņš. Degustējām visādu ziedu un augu medu, un saimnieks Jānis
pastāstīja par savu bišu dravu.
Braucam tālāk uz Remtes pagasta lauku sētu “Kaijas”,
bet netiekam saimniecībā, jo ir kārtīgi nolijis, bet tas nekas,
jo saimniece Ieva mūs pacienā ar kazas sieru Remtes muzeja telpās, kā arī iepazīstina ar muzeja eksponātiem.
Nonākam Saldus pilsētā, tur mūs sagaida gide Līga.
Saldus pilsētā ir četras baznīcas. Apmeklējam Saldus Sv.
Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes dievnamu. Saldus
Romas katoļu draudzi, kurā darbojas Saldus Sv. Pētera un
Pāvila draudze.
Nākošais objekts ir Saldus novada Zvārdes pagasta
lauku sēta “Puteņi”, kurā saimnieko Rāsma un Jānis Baloži. Mūs sagaida ar trīs veidu zupām un saldām klimpām
ar mērci. Kuram garšoja, kuram ne tik, bet viss kārtībā.
Saimniecībā ir kazas, zosis, pīles, rukši, kā arī viens liels,
brūns tītars. Saimniece ir piedalījusies šovā “Īstās latvju
saimnieces”. Saimnieks Māris mūs iepazīstināja ar Padomju laiku poligonu, kurš ir ļoti plašs un krūmiem aizaudzis.
Tālāk dodamies uz Aizputes novada Kalvenes pagastu
Rīgas zoodārza filiāli “Cīruļi”, kur mitinās dažādi dzīvnieki
lielā platībā.
Jau ir vakars un dodamies uz naktsmītnēm Cīravā.
Iekārtojamies istabiņās pa divi un pa trīs cilvēkiem,
dodamies uz vakariņām, kuras ir ļoti gardas. Ļoti jauki
izjutām viesmīlību gan ēdināšanā, gan izguldināšanā. Nu
dodamies naktsmierā, lai rītā agri varētu pamosties.
Otrās dienas saulains, bezvēja rīts. Paēdām brokastis un dodamies uz Pāvilostu. Pāvilostā esam laicīgi un
dodamies uz jūru pirms ierodas gide.
Tiekamies ar mūsu gidi Irinu, kuras brālēns dzīvo
Rugājos. Iepazīstina ar pilsētu un Pāvilostas muzeju. Bija
ko skatīt un klausīt. Pavadījām divas stundas Pāvilostā,
kura ir skaista, sakopta piejūras pilsēta.
Tālāk ceļš mūs ved uz Liepāju. Vispirms dodamies uz
Karosta cietumu. Ak, vai kāda disciplīna mums bija! Ierindas mācība, ģide arī bija ļoti, ļoti prasīga, uz viņas jautājumiem bija jāatbild: “TIEŠI TĀ!” Nekādu smieklu
nebija, bija jābūt ļoti nopietniem, ne hi hi hi, ne ha ha
ha. Tur bija ko redzēt un izjust, kā ir bijis jāiztur
cietumniekam. Tagad šo cietumu izmanto kā apskates objektu, kameras izmanto, kā naktsmītnes tūristiem - 15 euro
par nakti. Negribētu gan tur pavadīt kaut vai nakti. Šo nevar izstāstīt un aprakstīt, to būtu jāredz pašiem - interesanti.
Cietums ir izstaigāts, tālāk gides Annas pavadībā
dodamies pa Liepājas pilsētu. Mūs iepazīstina ar daudzām
skaistām baznīcām, molu jūras krastā. Liepājā ir ļoti daudz
skaistu baznīcu, tālāk arī kājām iepazīstam Liepāju.
Kāpām arī baznīcas skatu tornī, kur varēja par redzēt
visu Liepāju. Apmeklējām rožu laukumu ar 500 rožu
stādiem un, kur nu bez liliju izstādes Liepājā. Nokļuvām
arī pasaules lielajā dzintarā Liepājā, kuru atklāja 2015.
gadā. Tur tiešām ir ko izjust, tikpat kā esi ietinies dzintarā.
Kā ieplānots, dodamies uz Lietuvu, kurā apmeklējām Lielo krusta kalnu. Apmeklējot krusta kalnu , sajūtas
īpašas. Līdz ar to apskates objekti ir beigušies, dodamies
uz mājām caur Rīgu. Trešās dienas rīta pusē esam Rugājos.
Paldies visiem ceļotgribētājiem, šoferīšiem par izturību. Cerams, ka visiem bija jauks ceļojums, paturot atmiņā
visas ceļojuma dienas. Uz tikšanos nākošā gada ceļojumā!

Lauku sētas “Puteņi“ saimnieka Māra stāstījums

Klausoties gides stāstījumā pie Liepājas baznīcas

Ierindas mācībā Karostas cietumā valdīja stingra disciplīna
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Tieši tā!
Zina visus kopā lasa
Un aiz auss sev drusku kasa.
Kā man savaldīt šo baru,
Bet veiksmīgi to visu daru.
Šoferi bez bremzēm brauc,
Tā ka visas riepas kauc!
No Rugājiem ap sešiem liekam,
Amatā viens, divi tiekam.
Babītē guļ suņi, kaķi.
Ap pieminekļiem elpo zaķi.
Daudz vēl pieminekļu liks,
Bet vai saimnieciņiem tādi tiks?
Brocēnos pie medus tiekam,
Burku pēc burkas iekšā liekam.
Izēduši medu gardu,
Iepazīstot Liepāju
Priekšā jau ir arī Saldus.
“Puteņos” pie galda sēdam
Asas zupas, klimpas ēdam.
Poligonā tikai krūmi,
Pēc armijniekiem visai drūmi.
“Cīruļos” bij putni, kazas,
Radībiņas lielas, mazas.
Viņiem vajag labu paiku,
Daudz veltīt viņiem brīvo laiku.
Degustējot medus produkciju Brocēnu novada bišu
Cīravā ir servēts galds,
dravā “Kāres”
Kaut kas sāļš un arī salds.
Porcijas tā ne pa jokam,
Bet visu tāpat iekšā lokam.
Otrā rītā ceļamies,
Tūlīt pie galda veļamies,
Desas, salāti un kūkas,
Pēc tiem stiepjas mūsu rokas.
Pāvilostā muzejs, jūra,
Dzīvīte te gaužām sūra.
Viens no ekskursijas apskates objektiem bija Lielais krusta Zemē augi tādi sīki,
Koki zaraini un līki.
kalns Lietuvā
Jūra krāc un viļņi veļas,
Tajā peldēties neviens nevēlas.
Tik pamērcējām jūrā pēdas
Un tālāk dodamies bez bēdas.
Liepāja jau arī klāt!
Karostā kliedz – visi stāt!
Ja pa kreisi kāju liksi,
Tūlīt “tjurkī” iekšā tiksi!
Seržants komandē un bļauj,
Brīvsolī mums iet neļauj.
Ja kāds komandu nepildīs,
To aukstā mūra sienas “sildīs”.
Pa Liepāju daudz skaistu skatu,
Sarunājām arī blatu.
Dzīvokļus par velti došot,
Lai uz Liepāju mēs jožot!
Paldies domei, atbalsts tika!
Ekskursantiem bija iespēja apskatīt un izstaigāt
Mūsu makiem tas patika!
Pāvilostas muzejā
Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, kuru atklāja
Seniori, senioritas un ne tikai…
2015. gadā
Dzejoļa autore: Irēna Romāne

Atpūšoties Pāvilostā

Apskatot Saldus novada Zvārdes pagasta lauku sētu “Puteņi”
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Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
Kad kopā sanākušas debesis zied
Un tur pa vidu jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām viņai paklājiet!
/Ojārs Vācietis/

Sirsnīgi sveicieni Tatjanai Ivanovai un
Igoram Lomakinam kāzu dienā!

Dievkalpojumi augusta mēnesī prāvesta O. Misjūna
vadītajās Rugāju novada baznīcās
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
6. augustā plkst. 12.00 mēneša I svētdiena
20. augustā plkst. 12.00
SKUJETNIEKU baznīciņā
10. augustā plkst. 12.00 Svētais Laurencijs , svētki
RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
6. augustā plkst. 14.00 mēneša I svētdiena
20. augustā plkst. 14.00

Mīļi sveicam Mariju Vereščinsku
un Hariju Gabranovu, kopīgu
dzīves ceļu uzsākot!

18. augustā plkst. 20.00 Rugāju tautas namā
aicinām apmeklēt Ilūkstes kultūras
centra amatierteātra sniegumā
Aivara Bankas izrādi - komēdiju “Meitiņa”.
Ieeja ziedojums 1.00 euro

Rugāju novada dome

MOBILĀ DIAGNOSTIKA RUGĀJOS
11. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 būs pieejami
mobilās diagnostikas pakalpojumi Rugājos, Kurmenes ielā 36
(stāvlaukumā aiz pašvaldības ēkas).
Mamogrāfija:
- ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
- ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
- bez nosūtījuma - 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
- bez nosūtījuma - 1 projekcija 6,50 EUR
*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR

“KURMENĪTE” 2017. gada jūlijs

DONORU DIENA RUGĀJOS
15.08.2017. no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00
Rugāju novada domes telpās norisināsies donoru diena.

Valsts donoru centrs maksās ar pārskaitījumu uz kontu - 4,27
EUR, Rugāju novada dome maksās skaidrā naudā - 3,00 EUR
Līdzi jāņem pase vai pases aizvietotājs - personas apliecība,
kā arī bankas vai pasta konta numurs.

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA: tālr. 25431313

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.

