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Rugāju sporta centrā
norisinājušās NBA
junioru līgas spēles

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Paziņojums par teritorijas
plānojuma pēc publiskās
apspriešanas sanāksmi
Rugāju novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana noslēdzās 2017. gada 21.
novembrī. Aicinām visus interesentus 2017.
gada 8. decembrī plkst. 10:00 uz rugāju
novada domi, Kurmenes ielā 48, Rugājos,
kur varēs iepazīties ar teritorijas plānojuma
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties
ar rugāju novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju L. melnaci: tālr.
27850898, e-pasts: planotaji@rugaji.lv.

Izsludināta LEADER
projektu 4. kārta

Foto: Agrita Luža

maltas vidusskolas komanda (New York Knicks) spēlē pret rugāju novada vidusskolas komandu
(Boston Celtics).
šī gada 8. novembrī, elektrum olimpiskajā centrā, notika nbA (nacionālā basketbola asociācija)
Junioru līgas otrā čempionāta drafta ceremonija. tās laikā katrai no 30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts nbA klubs, kuru tā pārstāvēs. rugāju novada vidusskola šogad pārstāvēs
“boston celtics”.
NBA Junioru līgas otrā čempionāta drafta ceremonijā ilggadējā Latvijas sieviešu valstsvienības līdere
WNBA čempione Anete Jēkabsone-Žogota, dalībniekiem novēlēja čakli trenēties, lai sasniegtu savus sportiskos mērķus, kā prioritāro nosaucot iekļūšanu Latvijas valstsvienību sastāvā.
Grupu turnīru spēles notiek sabraukumos (katrai komandai sabraukumā paredzētas divas spēles).
Katras konferences astoņas labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas turnīram, kas notiks 26. janvārī.
Finālspēle un cīņa par 3. vietu notiks 23. februārī “Arēnā Rīga” pirms Latvijas vīriešu valstsvienības spēles
ar Ukrainas izlasi Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā.
23. novembrī Rugāju novada vidusskolas komanda piedalījās sabraukuma spēlēs Līvānos, taču 30.
novembrī Rugāju sporta centrs uzņēma basketbola spēlētājus, kā arī aktīvos atbalstītājus. NBA junioru līgas
spēles norisināsies arī 8. un 15. decembrī.
NBA Junioru līgas turnīri notiek 31 valstī trijos kontinentos, veicinot basketbola popularitāti un bērnu
pievēršanos sportiskam dzīvesveidam.
sPēļU rezULtāti (30.11.2017.)
Līvānu 1. vidusskola
(Philadephia 76ers)
Maltas vidusskola
(New York Knicks)
Līvānu 1. vidusskola
(Philadephia 76ers)
Daugavpils 12. vidusskola
(Brooklyn Nets)
Maltas vidusskola
(New York Knicks)

Rēzeknes sākumskola
(Toronto Raptors)
Daugavpils 12. vidusskola
(Brooklyn Nets)
Rugāju novada vidusskola
(Boston Celtics)
Rēzeknes sākumskola
(Toronto Raptors)
Rugāju novada vidusskola
(Boston Celtics)

32:18
6:34
35:12
6:54
8:46

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. 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).
informācija par apmācību semināru norisi
potenciālajiem LeAder projektu
iesniedzējiem 12.lpp.

Aicinām iedzīvotājus
apmeklēt uztura mācību
praktiskās nodarbības
Noslēdzot šī gada aktivitātes, projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas
pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem”
ietvaros ieplānotas divas uztura mācību
praktiskās nodarbības. Pasākumos paredzēts
iekļaut ne tikai teorētisku uztura lekciju, bet
arī praktiskas veselīga uztura pagatavošanas
nodarbības grupās. Meistarklases ietvaros
speciālists kopā ar dalībniekiem no pārtikas produktiem pagatavos veselīgu ēdienu,
sniedzot dalībniekiem ieskatu ēdiena gatavošanas procesā, informējot par ēdienu
sastāvdaļām, to dažādību un to izmantošanas
iespējām ēdiena pagatavošanā, ļaujot dalībniekiem eksperimentēt.
Aicinām iedzīvotājus apmeklēt otro uztura mācību prakstisko nodarbību šī gada
18. decembrī plkst. 17.30, kas notiks ik
“rūķU nAms” “rūķīši”, egļusalā,
rugāju pagastā.
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Rugāju novada domes 16. novembra sēdē
pieņemtie lēmumi
Rugāju novada domes 2017. gada 16. novembra sēdē piedalījās septiņi deputāti - Sandra Kapteine,
Andris Leons, Kārlis Brūvers, Laura Kļaviņa, Lauris Krēmers, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns.
Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu

Ņemot vērā Rugāju novada vidusskolas direktores Ivetas Arelkevičas ierosinājumu piešķirt Rugāju
novada vidusskolas internāta auklītei Guntai Čakānei Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par
ilggadēju un profesionālu darbu un sakarā ar 60 gadu nozīmīgo dzīves jubileju, Rugāju novada dome
nolēma apbalvot Guntu Čakāni ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un
profesionālu darbu.
Par noteikumu saskaņošanu

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Ar sveicieniem novembrī!

Ar svecīšu liesmām, patriotiskām dziesmām,
koncertiem, lāpu gājienu, esam aizvadījuši mūsu
valsts dzimšanas dienu. Dienu pirms valsts svētkiem,
pašvaldības vadītāja, kopā ar lielāko mūsu novada
nodokļu maksātāju, atsaucoties mūsu Valsts prezidenta aicinājumam, ieradās uz svinīgo pieņemšanu
prezidenta pilī. Prezidenta uzrunā pašvaldību vadītājiem izskanēja pateicība par atbildību par uzticēto
pienākumu un rūpēm, ikdienas darbus darot,
iedzīvotāju labākas dzīves nodrošināšanai. Uzņēmējiem Valsts prezidents izteica atzinīgus vārdus
par uzdrīkstēšanos, par viņu svarīgo lomu Latvijas
reģionu izaugsmē, investīciju piesaistē, darba vietu
radīšanā.
Novembra sākumā vienkopus tika aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas darbojas
pašvaldības teritorijā. 10 gadu jubileju novembrī
svinēja sieviešu biedrība „Ūdensroze”. Aizvadīto
gadu laikā pagūts izdarīt daudz. Darbīgās novada
sievietes regulāri tiekas, lai dalītos pieredzē,
prasmēs, radītu skaistas lietas sev un citiem. Klubiņa
dāmas paguvušas laika gaitā sadraudzēties ar citu novadu aktīvajām sievietēm. Radošie darinājumi rādīti
gan pašu mājās, gan izbraukuma izstādēs. Un mūsu
dāmas prot daudz ko, adīt, aust, tamborēt, šūt, pērļot,
gatavot. Savās prasmēs „Ūdensrozes” labprāt dalās
ar citiem. Lai nezūd darboties prieks nākt kopā, aicināt un piesaistīt jaunus dalībniekus savā pulkā.
Novembra beigās sekojām līdzi sportiskām
aktivitātēm basketbolā. NBA (Nacionālā basketbola asociācija) junioru līgas spēlēs piedalījās arī
Rugāju novada vidusskolas komanda, kura šogad
pārstāv “Boston Celtics“ basketbola klubu.
Novembrī notika Rugāju novada teritorijas
plānojuma 2. redakcijas apspriešana. Izstrādes
gaita tuvojas noslēgumam, vēl atlikuši daži mēneši,
lai pieņemtu galīgo lēmumu un plānojumu izskatītu
ministrijā. Pēc šīm procedūrām, jaunais plānojums
stāsies spēkā.
Decembra otrajā pusē plānojam aicināt vienkopus novada uzņēmējus, lauksaimniekus un visus
aktīvos ļaudis, lai kopīgi pārrunātu izdarītos darbus,
uzklausītu viņu vēlmes, plānotu kopīgi jauno darba
cēlienu.
Atlicis vairs viens mēnesis šajā gadā, daudzviet
notiek dažādi pasākumi, kas ir kā atskats par aizvadītā
gada sasniegumiem. Esam pamanīti un visaugstāk
novērtēti ar saņemto galveno Latgales tūrisma balvu
par inovatīvu vides instalāciju objektu izveidošanu.
Ir noslēdzies projekts, kurā bijām iesaistīti pieci
novadi.
Ir pienācis tumšākais gada laiks. Šonedēļ iedegsim Adventes vainagā pirmo svecīti.
Lai siltums, ko izstaro sveces liesmiņas ienes
gaišumu, mieru, Jums un Jūsu ģimenēm!
Uz tikšanos gada nogalē!

Rugāju novada dome nolēma:
1. Saskaņot Rugāju novada Eglaines pamatskolas izstrādātos noteikumus “Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība Rugāju novada Eglaines pamatskolā”.
2. Saskaņot Rugāju novada vidusskolas izstrādātos noteikumus “Pedagogu profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība Rugāju novada vidusskolā”.
Par pašvaldības zemes nomu

Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z. Š. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 daļas - 1.0 ha platībā, iznomāšanu (zemes vienības
kopplatība 5.4 ha) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 daļas - 1.3 ha platībā,
iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 14.57 ha). Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. Z. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0159 – 3.2 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. N. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3874 019 0151 – 2.5 ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10
gadiem.
4. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. M. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 006 0110 daļas - 1.05 ha platībā, iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 12.0
ha). Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.
5. Pagarināt zemes nomas līguma Nr. 165 termiņu uz 10 gadiem ar A. K. par pašvaldības tiesiskajā
valdījumā esošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0033 8001 – 21.89 ha platībā
iznomāšanu, un noteikt to līdz 2027. gada 30. novembrim.
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem

1. Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka līdz šim nav piešķirts nosaukums
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 004 0538, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3864 004 0538, Rugāju novada dome nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 3864 004 0538, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3864 004 0538 – 1.9 ha platībā, nosaukumu ,,Jaunlazdiņas”.
2. Rugāju novada dome izskatīja L. D., I. D., B. P. pilnvarotās personas SIA „Aiztilte” 2017.gada 30.oktobra iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu ,,Upleja 1” nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 3864 007 0126. Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka
augstāk minētajam nekustamajam īpašumam nosaukums līdz šim nav piešķirts. Rugāju novada dome
nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam, ar kadastra numuru 3864 007 0126 – 6.9 ha kopplatībā,
kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0126, nosaukumu ,,Upleja 1”.
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes vienības
lietošanas mērķa maiņu

Rugāju novada dome izskatīja A. F. 2017.gada 24.oktobra iesniegumu, ar lūgumu piešķirt nosaukumu
,,Līčupe” nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0189 un mainīt lietošanas mērķi zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0191 no lauksaimniecības uz mežsaimniecības zemi. Rugāju
novada dome nolēma:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 004 0189 – 65.67 ha kopplatībā, kura
sastāvā ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0189, 3874 004 0190 un 3874 004 0191
nosaukumu ,,Līčupe”.
2. Mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0191 – 2.17 ha platībā, no
zemes ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Par adreses piešķiršanu viensētai

Ņemot vērā to, ka līdz šim nav piešķirta adrese viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3864 008 0063 un viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3874 019 0013, Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt adresi viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0063 un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0063 - ,,Voilaki”, Lazdukalna pag., Rugāju nov.,
LV-4577.
2. Piešķirt adresi viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0013 un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0013 - ,,Straumēni”, Rugāju pag., Rugāju nov.,
LV-4570.
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Par nekustamā īpašuma ,,Liepās” sadalīšanu	

Rugāju novada dome izskatīja A. L. M. 2017.gada 26.oktobra iesniegumu ar
lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma ,,Liepās”, ar kadastra numuru 3874 012
0331 – 24.9 ha kopplatībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012
0333 – 3.4 ha platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo
īpašumu un piešķirt nosaukumu „Liepas 1”.
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Liepās”, ar kadastra Nr. 3874 012 0331 – 24.9 ha
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0333 – 3.4
ha platībā.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0333 izveidot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Liepas 1”, noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101).
Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja R. M. 2017.gada 23.oktobra iesniegumu ar
lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,MR Rubinova” ar kadastra numuru
3874 019 0023 – 16.0 ha kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma:
1.1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „MR Rubinova” ar
kadastra numuru 3874 019 0023 – 16.0 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.
1.2. Uzdot novērtēšanu Rugāju novada domes Pašvaldības mantas
novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus ekspertus,
nekustamajam īpašumam „MR Rubinova”.
2. Rugāju novada dome izskatīja A. K. 2017.gada 24.oktobra iesniegumu, ar
lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ,,Šķeldas” ar kadastra numuru 3864 002
0040 – 3.01 ha kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma:
2.1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Šķeldas” ar kadastra numuru 3864 002 0040 – 3.01 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna
pagastā.
2.2. Uzdot novērtēšanu Rugāju novada domes Pašvaldības mantas
novērtēšanas komisijai, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus ekspertus,
nekustamajam īpašumam „Šķeldas”.
Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra klientu apkalpošanas
noteikumu apstiprināšanu
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumus.
Par saistošajiem noteikumiem
Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2017
„Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”.”
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Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai
Kapteinei

Rugāju novada domē tika saņemts domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines
iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – divas
kalendāra nedēļas no 04.12.2017. līdz 17.12.2017. Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 04.12.2017.
līdz 17.12.2017. (ieskaitot).
Par Rugāju ūdenstilpes nomu
Rugāju novada dome 2015. gada 30. oktobrī izsludināja konkursu „Par
Rugāju ciema ūdenstilpes nomas tiesību piešķiršanu”, kura ietvaros 2015. gada
19. novembrī pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu par Rugāju ūdenstilpes
nomu. Līgums tika noslēgts 2015. gada 1. decembrī ar ZS “Rugāju pagasta zemnieku saimniecību
“Rūķīši””, reģistrācijas numurs
43101003238, (turpmāk – ZS “Rūķīši”).
2016. gada 7. janvārī saņemts ZS “Rūķīši” iesniegums par atļauju
iznomāt ūdenstilpi SIA “Paratum”, reģistrācijas numurs 42403029726. Rugāju
novada dome 2016. gada 7. janvārī izsniedza izziņu Nr. 3-14/3 “Par ūdenstilpes
nomu trešajai personai”, kurā minēja, ka neiebilst augstāk minētajam darījumam, ievērojot 2015. gada 1. decembra noslēgtā Ūdenstilpes nomas līguma
nosacījumus.
2017. gada 25. oktobrī saņemts ZS “Rūķīši” iesniegums izbeigt 2015.
gada 1. decembra nomas līgumu. Augstāk minētā līguma 5.2. punkts paredz,
ka līgumu var pārtraukt pirms termiņa pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās.
Rugāju novada dome ir izvērtējusi līguma nosacījumus, ZS “Rūķīši” un SIA
“Paratum” līdzšinējo darbību un atzīst par lietderīgu pārtraukt minēto līgumu.
2017. gada 9. novembra Saimniecisko jautājumu komitejas sēdē Rugāju
novada dome uzklausīja SIA “Paratum” valdes priekšsēdētāja viedokli par turpmāko ūdentilpes apsaimniekošanas kārtību. Ņemot vērā SIA “Paratum”
vēlmi turpmāk apsaimniekot ūdenstilpi, Rugāju novada dome atzīst par lietderīgu iznomāt ūdenstilpi SIA “Paratum” uz 2015. gada 1. decembra līgumā
paredzēto termiņu un noteikumiem.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Izbeigt 2015. gada 1. decembra nomas līgumu ar ZS “Rugāju pagasta
zemnieku saimniecību “Rūķīši””, reģistrācijas numurs 43401003238.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “Paratum”, par pašvaldības īpašumā esošās zemes
vienības no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0421 – 13,0 ha
platībā (Ūdenstilpes teritorija), iznomāšanu.
3. Zemes nomas līgumu slēgt uz 7 gadiem.
Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu un sēdes audioierakstu var iepazīties
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/Lēmumi2017

Piedalās Valsts svētku pieņemšanā uzņēmējiem
un pašvaldību vadītājiem

Informācija: www.president.lv, Rugāju novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto: www.president.lv

“Latvijas valsts pirms 99 gadiem tapa, pateicoties drosmīgiem
lēmumiem. Novēlu jums vienmēr būt tikpat stipriem un drosmīgiem,
kā mūsu valsts dibinātāji, pieņemot lēmumus, kas ir svarīgi Latvijas
attīstībai,” piektdien, 17. novembrī, sacīja Valsts prezidents Raimonds
Vējonis Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā pieņemšanā
uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem Rīgas pilī.
Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņēmēji ir aktīvā sabiedrības daļa,
kas bagātina valsti, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus un veidojot jaunas darba vietas galvaspilsētā Rīgā un Latvijas reģionos.
“Paldies, ka jūs uzņematies risku, ieguldot investīcijas un attīstot jaunus
produktus, tādējādi sekmējot visas valsts attīstību,” uzrunājot klātesošos
uzņēmējus, teica Raimonds Vējonis. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams radīt
veiksmīgu sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību, jo tikai tad var veidoties uzņēmējdarbību stimulējoša vide, kas veicina labklājības līmeņa
celšanos valstī. Valsts prezidents arī izteica pateicību pašvaldībām, kas
rūpējas par savu iedzīvotāju ikdienas vajadzībām. “Jūs ar savu darbu katru
dienu veidojat valsti. Lai notiktu attīstība, ir jāņem vērā valsts intereses un
iedzīvotāju vajadzības pašvaldībās, kas nebūt nav vienkāršs uzdevums,”
teica Raimonds Vējonis. Valsts prezidents turpina tradīciju Valsts svētku
laikā novembrī rīkot pieņemšanu pašvaldību vadītājiem un lielākajiem
nacionālajiem uzņēmējiem, lai pateiktos par nozīmīgo darbu Latvijas labā.
Rugāju novadu Valsts svētku pieņemšanā devās pārstāvēt
priekšsēdētāja Sandra Kapteine un uzņēmējs Ainārs Birkovs. “Priecājos, ka gadu no gada arī mūsu novada uzņēmēji saņem

aicinājumu piedalīties Valsts svētku pieņemšanā pie prezidenta. Manuprāt, tā
ir laba iespēja gan uzņēmējam, gan pašvaldībai sevi parādīt, jo tikšanās ar
valsts prezidentu ir nozīmīgs un svarīgs brīdis jebkuram cilvēkam. Priecājos,
ka arī mūsu novada uzņēmējs Ainārs Birkovs pēc pieņemšanas pie valsts prezidenta bija gandarīts un priecīgs par skaisto un dvēseliski sirsnīgo uzņemšanu,”
pastāstīja S. Kapteine.
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AS „Sadales tīkls” informē par
plānotajiem darbiem
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

Katru gadu rudenī, šogad 6. novembrī, Rugāju, Baltinavas, Viļakas un
Balvu novadu pašvaldību pārstāvji tika aicināti uz tikšanos ar AS „Sadales
tīkls” speciālistiem. Sanāksmes laikā tika sniegta informācija par plānotajiem darbiem un jau veiktajām investīcijām katras pašvaldības teritorijā
2017.gadā.
AS “Sadales tīkls” turpina plānveidīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu
visā Latvijā, veikt vadu un balstu nomaiņu, kā arī gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu
līnijās, veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu, attīstīt elektrotīkla automatizāciju,
elektrotīklā izbūvējot attālināti vadāmus jaudas slēdžus un bojājumu vietas uzrādītājus. Elektrotīklu infrastruktūras elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus.
Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu
elektroenerģiju sniegšanas pakalpojumu klientiem un samazinātu dažādu ārējo

“KURMENĪTE” 2017. gada novembris

risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.
2017. gadā Rugāju novada teritorijā plānotie darbi ir paveikti, kas izmaksāja EUR 365 525 (tika veikta trīs elektroapgādes līniju pārbūve, sadales punkta
„Rugāji” rekonstrukcija, KP „Rugāji” ierīkošana), paredzot, ka elektroapgādes
kvalitāte uzlabosies 613 klientiem.
2018. gadā tiek plānoti kapitālieguldījumi EUR 174 000 apjomā,
ietverot elektropārvades līniju pārbūvi pie transformatoru apakšstacijas Rugāju
pagastā “Baldonēs”, kā arī Lazdukalna pagastā “Aizupē”, elektroapgādes
kvalitāti uzlabojot 54 klientam.
Sanāksmes gaitā tika apspriesti jautājumi par viedajiem skaitītajiem, kā
arī tas, cik ērti sekot līdzi elektrības patēriņam internetā. Kārtējo reizi tika atgādināts par savstarpējas komunikācijas nozīmi, lai laicīgi tikai saņemta informācija par plānotajiem elektroenerģijas padeves traucējumiem, lai netiktu
traucēta pašvaldības iestāžu (aprūpes centra, izglītības iestāžu) darbības nepārtrauktība.
Neskaidrību gadījumos iedzīvotājus un juridiskas personas aicina
sazināties ar AS „Sadales tīkls”, izmantojot klientu servisa telefonu 8403 (no
plkst.8.00 līdz 20.00), kā arī izmantot klientu apkalpošanas portālu internetā
www.e-st.lv. Pieteikt bojājumus var pa tālruni 8404 (visu diennakti).

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi 2017. gadā

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

Plānotais finansējums pašvaldības ceļu fondam

Plūdu radītie zaudējumi pašvaldības ceļiem

Jau otro gadu valsts mērķdotācijas apjoms pašvaldības autoceļu fondam ir nemainīgs, tas ir EUR 133 987. Ņemot vērā, ka bija uzkrājums
EUR 52 303, tad kopējais līdzekļu apjoms pašvaldības ceļu uzturēšanas
izdevumiem 2017.gadā tika ieplānots EUR 186 240.
Apstiprinot speciālo budžetu, tika apstiprināts arī speciālā budžeta (ceļu
fonda) finansējuma izlietojuma plāns, kā prioritāti 2017.gadā izvirzot grants
seguma uzlabošanu pašvaldības autoceļiem, novirzot 80 % jeb EUR 149 640
no pieejamā finansējuma.
Lielākie darbi seguma atjaunošanā tika plānoti ceļiem - Liepari- Liepnīte,
Kozupe- Griestiņi, Primenes - Cirtums. Protams savas korekcijas ieviesa ne
tikai nokrišņiem bagātā ziema, bet arī lietainā vasara, apgrūtinot ceļu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanu un prasot papildus resursus.

2017.gada 23.augusta ilgstošo lietavu plūdi skāra arī Rugāju novada ceļus.
Apsekojot tos, tika secināts, ka izskalotas caurtekas vai arī bojāts ceļa segums.
Kopā ar ceļu būvniecības speciālistu sagatavotājām tāmēm, tika iesniegts pieprasījums segt plūdu radītos zaudējumus. Finansējums izņēmuma kārtā tika
piešķirts 100 % apmērā, kas Rugāju novada pašvaldības ceļiem sastāda EUR
119 851, kas tikai nedaudz mazāks par valsts mērķdotācijas apjomu ceļu fondam.
Veicamie darbi pārsvarā ir grants seguma atjaunošana un caurteku nomaiņa
šādiem pašvaldības ceļiem, un saskaņā ar veikto iepirkumu, izraugoties darbu
veicēju, ir šādas izmaksas: Vikšņi – Silenieki – EUR 41 223,00, Cūkusalas
kapu ceļš – EUR 3190,41, Cūkusala - Čakāni - EUR 4253,88, Cūkusala - Karjers – Čušļi – EUR 11 330,56, Rugāji - Foršteja – EUR 7631,95, Dzirnavu
iela – EUR 973,38, Rugāji – Popovi – EUR 8069,67, Kozupe – Akmeņtači –
EUR 1438,81, Kapūne – Klāni – 26 438,38, Silaines gateris – Liepnīte - EUR
8393,53, Liepnīte – Klitončiki – EUR 5815,99, Liepnīte – Patmalnieki EUR
713,60, kopā EUR 119 473,16.
Darbus veic SIA „Liepaz Z” . Darbu izpildes termiņš bija 2017.gada 30.
novembris, bet sakarā ar to, ka atsevišķos ceļu posmos, kā Kapūne – Klāni, nav
bijis iespējams darbus veikt, darbu izpildes termiņš jāpagarina līdz decembra
beigām. Cerams, ka arī tuvākajā laikā būs iespējams veikt caurtekas nomaiņu
ceļam Silaines gateris – Liepnīte un pārējos atlikušos darbus, jo valsts finansējums, kas piešķirts plūdu radītajiem zaudējumiem, jāizlieto līdz gada beigām.

Ceļu seguma atjaunošana
2016. gadā uzsāktie darbi uz ceļa Liepari –Liepnīte tika turpināti. Grants
seguma ceļam Liepari – Liepnīte (0,000- 1,730 km) – 750 m3 atjaunošanai tika
izmantota sagatavotā grants pašvaldības karjerā “Grantskalniņi”. Pateicoties
pašvaldības karjerā pieejamiem resursiem, 2017.gadā daudzās situācijās varēja
operatīvi rīkoties un veikt ceļu un arī caurteku remontdarbus ar pašvaldības tehniku. Saskaņā ar pakalpojumu līgumu, transporta pakalpojumus grants vešanai
sniedz z/s „Agrumi 2001”.
2017. gada septembrī tika veikts iepirkums, kur zemāko cenu par grants
iegādi, nogādāšanu un iestrādi piedāvāja SIA “Liepas Z”. Kopējā iepirkuma
līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli sastāda EUR 142 317,18 un
paredzēts veikt grants seguma uzlabošanu, atbilstoši Saimnieciskās nodaļas
priekšlikumiem un ieteikumiem, noteiktos ceļu posmos, iepērkot 5170 kubikmetrus grants:
Primenes – Cirtums (1290 m3), Ozolnes –Liepari (20 m3), Gariesili –
Drudži (200 m3), Stērnieki –Podnieki (40 m3), Blāzma – Dreimanova (200 m3),
Zirgusala – Dzelzceļš (60 m3), Stangas –Losevi (30 m3), Liepari – Mastarīgas
kapi (50 m3), Papurne – Zālīši (30 m3), Aizupes apvedceļš (100 m3), Pilsnieki
– Voiti (30 m3), Kapūne – Paideri (60 m3), Kapūne – Jurīši (40 m3), Silaines gateris- Liepnīte (40 m3), Podnieki – Stērnieki (10 m3), kopā Lazdukalna pagasta
ceļu uzturēšanas izmaksas EUR 60 560,50.
Griestiņi – Kozupe (1690 m3),Vīkšņi – Silenieki (300 m3), Upatnieki –
Kaņepiene (450 m3), Kaņepsala- Grūzīši (80 m3), Rugāji –Tikaiņi (150 m3),
Dubļukalna kapu ceļš (60 m3), Dubļukalns- Biškāni (60 m3), Ceļš uz Boževas
ezeru (60 m3), Daudzenes dzirnavas – Baldones (120 m3), plānotie izdevumi
Rugāju pagasta ceļiem ir EUR 81 756,68.
Neskatoties uz to, ka darbu izpildes termiņš ir termiņš ir 2018.gada
31.maijs, lielākā daļa grants ir atvesta un iestrādāta.

Grants ceļu pārbūves projekti
Šovasar tika izstrādāti un saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām būvprojekti ceļu pārbūvei, lai varētu sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Lauku
atbalsta dienestā finansējuma piesaistei. Šobrīd norisinās konkurss būvdarbu
veikšanai trīs pašvaldības grants ceļu pārbūvei:
- Pelnupe - Osa (no 0,000 km līdz 2,036 km) - kopējais pārbūvējamais
garums 2,036 km;
- Ozolnes - Liepari (no 0,000 km līdz 2,329 km) - kopējais pārbūvējamais
garums 2,329 km;
- Egļusala - Žeivinieki (no 0,000 km līdz 5,677 km) - kopējais pārbūvējamais
garums 5,677 km).
Ja būs veiksmīgi noritējis iepirkums un varēs izvēlēties būvdarbu veicēju,
plānots, ka janvāra mēnesī tiks iesniegti projektu pieteikumi Lauku atbalsta dienestā un pēc to apstiprināšanas, 2018.gada pavasarī un vasarā jau varēs darbus
īstenot.
Atkarībā no tā, cik būs piedāvās cenas šiem projektiem, būs zināms, vai
pietiks finansējuma pārējo ceļa posmu Blāzma - Beņislava un Medņi- ZeltiņiIlganči pārbūvei.

Vītolu iela seguma atjaunošana

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un kopšana

Tika saņemts Skujetnieku ciema Vītolu ielas iedzīvotāju iesniegums par
nepieciešamību atjaunot ielas iepriekšējo segumu, norādot, ka pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas 2012.gadā, ielas asfaltbetona segums netika
atjaunots, un šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī. Tika veikts iepirkums asfaltbetona
seguma atjaunošanai posmam (0,000 – 0,060 km), taču neviens būvnieks nepieteicās. Tiks atkārtoti izsludināts, cerams nākošajā gadā izdosies segumu atjaunot!

Atsevišķos gadījumos, kad applūst zemes īpašnieku tīrumi un arī ceļi,
tika konstatēts, ka lielāka uzmanība jāpievērš meliorācijas sistēmu kopšanai.
Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Balvu sektora vadītājs Andrejs Krakups, risinot konkrētu situāciju par teritorijas applūšanu, atgādināja, ka zemes
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir nodrošināt meliorācijas sistēmu
uzturēšanu un kopšanu. Pienākumi ir noteikti normatīvajos aktos, tas ir 2010.
gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
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Rugāju novada dome izsludina konkursu
Skaistākais Ziemassvētku noformējums“
APstiPrināts
ar Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas
2017. gada 27. novembra rīkojumu Nr. 3-7/57
noLikUms
1.vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” (tālāk tekstā - konkurss) un apbalvo konkursa laureātus.
1.2. Konkursa mērķi ir rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu
Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku
(nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma
veidošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona.
1.4. Komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus.
ii. Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura
cita persona no 2017.gada 1.decembra līdz 2017. gada 26.decembrim (ieskaitot).
2.2. Konkursam pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi:
agrita.luza@rugaji.lv vai iesniedzot personīgi Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, sekretārei.
2.3. Pretendents dalībai konkursā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (pielikumā).
2.4. Dalībai konkursā objektu var pieteikt arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai
nominācijai cienīgu pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku.
iii. vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam;
3.1.2. Ideja un tās realizācija;
3.1.3. Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
3.1.4. Noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.
3.2. Objektus vērtē četrās kategorijās:
3.2.1 privātmāju noformējums;
3.2.2. daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums (dzīvokļa balkoni, lodžijas, logi utml.);
3.2.3. uzņēmumu noformējums;
3.2.4. sabiedrisko ēku noformējums.
3.4. Konkursa laureātus nosaka žūrijas komisija 3 locekļu sastāvā, kuru ar rīkojumu izveido
pašvaldības izpilddirektors.
3.5. Konkursa žūrija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objekti tiek vērtēti pēc
punktu skalas no 0 līdz 5 katrā kritērijā. Par labāko katrā kategorijā atzīstams objekts, kura
noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu.
3.6. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām nepiešķirt nevienam pretendentam.

3.7. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 2017.
gada 27.decembra līdz 2017.gada 29.decembrim.
3.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un uzvarētāji apbalvoti līdz
2018.gada 12.janvārim.
3.9. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Rugāju novada domes
mājaslapā internetā: www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Kurmenīte”.
iv. konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Rugāju novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem 300 (trīs simti euro, 00 centi)
apmērā.
4.2. Konkursa noslēgumā tiek piešķirtas balvas (dāvanu kartes
40,00 euro apmērā) par objektiem, kuru noformējums novērtēts
ar vislielāko punktu skaitu, katrā kategorijā. Pārējie dalībnieki
saņem veicināšanas balvas.

Apstiprinātās Interešu izglītības programmas 2017./2018.
mācību gadam Rugāju novada pašvaldības izglītības
iestādēs
Pamatojoties uz 2017.gada 21.septembra noteikumu nr.6/2017 “Par
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai rugāju novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 3.15.punktu, rugāju novada
izglītības pārvalde informē par apstiprinātajām interešu izglītības
programmām.
rUgāJU novAdA egLAines PAmAtskoLā

- ārstnieciskā vingrošana (1. - 9. klase) – 1 stunda nedēļā
- Papīra plastika un dizains (1. - 4. klase; 1. -9. klase, skolēniem ar speciālām
vajadzībām) – 2 stundas nedēļā
- “mazais eglaines dziedātājs” (pirmsskola) –2 stundas nedēļā
- tēvzemes patrioti (Tēvzemes mīlestība vanadzēniem) (1. - 9. klase) – 2
stundas nedēļā
- “nācu dziesmas izdziedāt” (1. - 4. klase) – 2 stundas nedēļā
- solistu pulciņš (1. - 5. klase) –1 stunda nedēļā
- sporta spēles un rotaļas (2. - 6. klase) – 2 stundas nedēļā
- skolas avīze (5. - 9. klase) – 1 stunda nedēļā
- eko skolu pogramma “ekoskola- nākotnes skola” (1. - 4. klase; 5. - 9.
klase) – 3 stundas nedēļā

Rugāju novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Biruta Berkolde

rUgāJU novAdA vidUsskoLā

- Arduino programmēšana– 2 stundas nedēļā
- vizuālās mākslas pulciņš “restArt” (1. - 4. klase) – 2 stundas nedēļā
- tautu dejas (2. - 4. klase) –2 stundas nedēļā
- ekoskola - veselīgai sabiedrībai (5. - 12. klase) –3 stundas nedēļā
- solistu vokālā grupa (2. - 12. klase) –2 stundas nedēļā
- mazo vokālistu grupa “cālis” (pirmssk. vec. bērni, 2 -7 gadi) – 2
stundas nedēļā
- biznesa simulācijas spēles (8. -12. klase) –1 stunda nedēļā
- tautu dejas (15 - 18 gadi) – 1 stunda nedēļā
- vokālais ansamblis “tonis” (3. - 7. klase) – 2 stundas nedēļā
- orientēšanās (7 -19 gadi) –2 stundas nedēļā
- vokālais ansamblis “Pustonis” (8. - 12. klase) – 2 stundas nedēļā
- vokālais ansamblis “solare” (6-gad. bērni, 1. - 2. klase) –1 stunda nedēļā
- Augsim Latvijai (8 - 18 gadi) – 2 stundas nedēļā
- rokdarbi “Čaklie pirkstiņi” (5-gad., 6-gad. bērni) –1 stunda nedēļā
- kokapstrāde (5. - 9. klase) –1 stunda nedēļā
- metālapstrāde (15 - 19 gadi) – 1 stunda nedēļā
- riteņbraukšana (2. - 8. klase) – 2 stundas nedēļā
- novadmācība (6. -7. klase) – 1 stunda nedēļā

rUgāJU sPortA centrā

svarbumbu celšana – 5 stundas nedēļā

Piešķirtās valsts mērķdotācijas apmērs interešu programmu īstenošanai no
2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim - EUR 5992 .
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“KURMENĪTE” 2017. gada novembris

Patriotiskā nedēļa Rugāju novada Eglaines pamatskolā
Foto: no personīgā arhīva

Tradicionāli nedēļa sākās ar ierindas skati, tā patīkami pārsteidza ar
komandu noformējumu un arī visai labo sniegumu. Pēc ierindas skates
jaunsargi nodeva svinīgo zvērestu.
Valsts dzimšanas dienas pasākums ‘’Mūsu sirdis Latvijai’’noritēja sirsnīgā
gaisotnē. Ienākot Saietu namā, varēja apskatīt Latvijai veltītos skolēnu zīmējumus. Vienotības sajūtu radīja kopīgais himnas dziedājums. Pasākumā skanēja dzeja un dziesmas, pirmsskolas audzēkņi parādīja arī deju. 4. klases skolēni
sarunā par Latviju pieminēja svarīgāko mūsu valsts tapšanā. 1.-3. klašu audzēkņi
skandēja tautasdziesmas par dzimteni. Vanadzēni ar vadītāju Sintiju Kaļvu savu
veltījumu Latvijai izteica video sveicienā. Katrs klātesošais pēc priekšnesuma pie
Latvijas kartes piesprauda sarkanu sirsniņu.
Nobeigumā skolotāji apbalvoja konkursu uzvarētājus. Violeta Dokāne
paziņoja, ka ierindas skatē žūrija pirmo vietu piešķīrusi pašiem jaunākajiem
dalībniekiem - 4. klasei. Ceturtie ar savu brašo komandieri Nikitu Maksimoviču apsteidza 9. un arī 6.klasi. Skolotāja Līga Ikstena uzteica labāko zīmējumu
autorus. Iveta Birkova iepazīstināja ar sākumskolēnu veikumu, ilustrējot
tautasdziesmas par senajiem amatiem. Labākie darbi izdevušies Matīsam
Leonam (1.vieta), Sanijai Kupčai, Madarai Dokānei (2.vieta), Danielai Harlapai, Tīnai Leonei, Nikitam Maksimovičam (3.vieta).
Pēc koncerta skolas foajē ar svecītēm tika izgaismota Latvijas kontūra.
Nemīlīgais laiks nemazināja svētku sajūtu.

Skolēni iepazīst profesijas

Rugāju novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes
Informācijas ministrijas pārstāve Amanda Tāraude

Foto: Agrita Luža

Latvijas valsts svētku koncerts Rugāju novada
vidusskolā
Latvijas valsts dzimšanas diena Rugāju novada vidusskolā - viens no
skaistākajiem pasākumiem, kad sirdis piepildīja patriotisms un lepnums
par savu valsti. Par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai 17. novembrī
notika svētku koncerts, kuru vadīja mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni
Dmitrijs Daņilovs un Anda Laganovska. Skaistie rotājumi, patriotiskās
dziesmas, svētku apģērbs, svecītes radīja svētku sajūtu visapkārt.
Šajā koncertā mūsu skolas jaunāko klašu skolēni nodeva Vanadzēnu
solījumu, kā arī kopā ar koncerta skatītājiem deva solījumu Latvijas valsts
karogam. Skolas pašpārvaldes prezidente Amanda Kočāne aicināja būt
patriotiem, nēsājot aproces un piespraudītes ar Latvijas simboliku ne tikai
svētku nedēļā, bet arī visa gada garumā.
Ansambļi “Tonis’’ un “Pustonis’’ izpildīja latviešu autoru dziesmas, kuras
klausoties, pārņēma skudriņas. Koncertam svinīgumu piešķīra arī solistu Martas Kočānes, Meldras Pērkones, Renātes Kikustes Naglas, Elizabetes Brezinskas, Endijas Garās, kā arī Amandas Kočānes izpildītās dziesmas. Paldies
vokālajai pedagoģei Velgai Smoļakai par dziedātāju sagatavošanu! Pasākumu
noslēdza skolēnu pašpārvalde, ar svecītēm rokās nodziedot sirsnīgo Renāra
Kaupera dziesmu “Mana dziesma.’’ Daudz laimes, Latvija!

Rugāju novada Eglaines pamatskolas
skolotāja Rasma Zuša

Foto: no personīgā arhīva

Pedagoģe karjeras konsultante
Agita Kukurāne

Šī rudens izskaņā, 31. oktobrī, izmantojot iespēju, ko sniedz ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” finansējums, Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1.4. klašu skolēni devās izzināt dažādas profesijas ēdināšanas un viesmīlības
jomā lauku tūrisma mītnē “Rūķīši”.
Meistarklašu nodarbību sākumā saimniece Margita Štāle – Krēmere
iepazīstināja ar dažādām profesijām, kas darbojas ēdināšanas, viesmīlības
pakalpojumu un tūrisma nozarē. Pārrunāja ar skolēniem, kādi ir šo profesiju
amata pienākumi, kādas prasmes vajadzīgas šo darbu veikšanai. Turpmākajā
nodarbības gaitā, caur lomu spēlēm, skolēni vairākas no tām iepazina tuvāk.
Bērni iejutās šveicara, pavāra, oficianta un virtuves tehnisko darbinieku lomās.
Saimnieces vadībā apguva galda klāšanas, ēst gatavošanas prasmes. Guva
priekšstatu par galda kultūras un viesmīlības pamatprasībām. Pēc meistaklašu
nodarbībām skolēni dalījās iespaidos. Madarai interesantas šķita vairākas lomas: “Man patika pavārs. Interesanti bija gatavot. Man patika locīt salvetes un
mācīties kā pareizi jāliek dakšiņas, karotes un naži. Uztraukums bija pasniegt
ēdienu.” Savukārt Nikita domā, ka viņš nākotnē varētu apgūt bārmeņa profesiju. Arī Samantai patika gatavot ēst, apkalpot cilvēkus un nomazgāt traukus.
Meistarklašu nodarbību gaitā katrs skolēns iejutās gan dažādu profesiju lomās,
gan arī pabija viesu lomā un pats izbaudīja un novērtēja skolasbiedru darbu.
Meistarklašu nodarbību noslēgumā saimniece izrādīja visus lauku
tūrisma mītnes objektus un pastāstīja par tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas
pakalpojumiem ko šeit sniedz, tādējādi paplašinot skolēnu redzesloku par
biznesa iespējām lauku vidē. Vairāki skolēni prātoja, ka arī viņi dzīvo skaistās

vietās un varbūt nākotnē varētu nodarboties ar līdzīga biznesa radīšanu. Lai veicas jau esošajiem un topošajiem vietējiem uzņēmējiem!
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„Knariņu” tikšanās ar Cūkmenu

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada vidusskolas sagatavošanas
grupas skolotāja Rita Pipure

Sagatavošanas grupa „Knariņi” šajā mācību gadā piedalās AS „Latvijas
valsts meži” ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi,” kuras mērķis ir ne tikai
rosināt atbildību pret vidi, bet arī daudz interesantākā un efektīvākā veidā
mācīties par dabu.
Bērni jau iepriekšējos gados bija iepazinuši Cūkmena dzīves stāstu, izpratuši,
kādu ļaunumu mežam nodara nevīžīga attieksme pret dzīvo dabu. Iesaistoties
šajā programmā, mēs kļūstam par Cūkmena palīgiem. Pats Cūkmens novembrī
ieradās pie „Knariņu” grupas bērniem un atveda Slepeno maisu, kurā atradās
īpašie uzdevumi. Pats interesantākais darbiņš bija pagatavot savas Zeķītes,
kurām jāparāda mežs rudenī. Tā nu ir, ka zeķītes vienmēr ir zābaciņos un nekad
nav redzējušas ne krāsainās rudens lapas, ne sniegpārslu deju, ne pirmo taurenīti.
Bērni katrs savai zeķītei arī centās parādīt pēc iespējas vairāk krāsu, ieklausīties
skaņās un pamanīt kaut ko interesantu. Mežā vēl atradām sarkanās brūklenes,
sārtās pīlādžogas, veicām šķēršļu pārvarēšanu pāri izgāztajiem kokiem, un, protams, redzējām arī to, kā mežs ir piesārņots ar dažādām nevajadzīgām lietām,
vecām riepām, plastmasas pudelēm un skārda bundžām. Bērni jau ir iesākuši

gatavot katrs savu Meža dienasgrāmatu, kurā zīmēs, rakstīs par redzēto un
piedzīvoto arī citos gadalaikos. Par visiem veiktajiem darbiņiem ziņosim Cūkmenam. Ja čakli strādāsim, viņš mūs atkal apciemos pavasarī.

Iesaistās Rīcības dienu norisēs

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada “Ekoskolas“ dalībnieki

Laikā no šī gada 30. oktobra līdz 5. novembrim visas Latvijas ekoskolas
iesaistījās Rīcības dienu norisēs. Rīcības dienu nedēļa Rugāju novada
vidusskolā iesākās ar infografiku “Trakas lietas par atkritumiem” dienu atkritumu pieauguma un izšķērdīga patēriņa ierobežošanas aktualizēšanu.
Ekopadome apciemoja visus klašu kolektīvus un pastāstīja par to, ka ir
nozīmīgi šķirot atkritumus pareizi, lai tos varētu izmantot atkārtotai pārstrādei.
Tika rīkotas radošas nodarbes
1. novembrī notika zibakcija,
“Ārdi un radi” 1.- 4. klases kolektī- kuras laikā ar izveidotajiem bukletiem
viem un pirmsskolas grupiņām. “Dodam lietām otru dzīvi” ekopadome
Mazie pirkstiņi no ārdītas dzijas devās pie Rugāju novada iedzīvotādiegiem veidoja glezniņas.
jiem aicinot, viņus neradīt atkritumus,
Radošajās darbnīcās 5.- 12. kla- bet atrast tiem radošu pielietojumu,
ses “Eko kubā” no kartona kastēm pārvēršot oriģinālos un spilgtos interun plastmasas pudelēm un otrreiz iz- jera vai praktiskos sadzīves priekšmemantojama auduma tika veidoti kubi, tos, kā arī atgādināja par pareizu atkrikuriem laika gaitā tiks rasts dažāds tumu šķirošanu. Skolēniem bija iespēja
pielietojums - sēdēšanai, spēļu iepazīties ar grāmatām par vides tēmu
spēlēšanai, mācībām un 1. semestra arī Rugāju novada bibliotēkā.
noslēgumā instalācijas “Eko aktiJaunie vides līderi šajā nedēļā apvitāšu apskats” veidošana. Mēs paši meklēja veikalu “Zaļais” Rēzeknē, kur
varam radīt ikdienā noderīgas lietas, tā vadītāja Iveta Ieva Aleksāne demonstrēja apģērbus, kuri darināti no otrreiz
ja pielietojam fantāziju.

Labi vārdi sirdi silda

izmantojamiem materiāliem. Jaunajiem vides aktīvistiem Rīcības dienu
noslēgumā notika zibakcija “Apģērba aprite” un tika izveidota instalācija “Atkritumu lietus”. Skolēniem
patika jauno vides līderu atraktīvais
informācijas pasniegšanas veids un
jaunas zināšanas par iespējām

apģērba pārveidošanā. Novērtējot
Rugāju novada vidusskolas skolēnu
daudzveidīgās aktivitātes, žūrija nolēma aktīvajai ekokomandai piešķirt
balvu no slēpošanas un atpūtas parka
Ozolkalns – iespēju iziet aizraujošo
“Jāņtārpiņu nakts trasi”.

Rugāju novada vidusskolas 11. klases latviešu
valodas skolotāja Evija Konivale
Foto: no personīgā arhīva

Latviešu valodas aģentūra izdevusi kārtējo skolēnu radošo darbu krājumu, kurā apkopoti skolēnu labāko darbu fragmenti un zīmējumi. Šogad
šis krājums tiek izdots jau desmito reizi. Arī Rugāju novada vidusskolas
11.klases meiteņu-Evas Spriņģes, Amandas Kočānes, Agneses Ikstenas un
Alises Romānes –radošie darbi ir publicēti 2017.gada oriģinālizdevumā.

Meitenes šo skaisto grāmatu no aģentūras ir saņēmušas dāvanā kā novērtējumu savai oriģinalitātei un radošumam. Mēs visi gribam dzirdēt labos vārdus,
jo tie dod spēku un enerģiju darbam, dzīvei un attiecībām, tāpēc ikdienā ir
jācenšas ne tikai tos uzklausīt, bet arī veltīt saviem līdzcilvēkiem. Lūk, neliels
ieskats meiteņu darbos. Eva Spriņģe savus labos vārdus velta ģimenei un esejā
raksta:,,Tuvinieki ir mūsu spēks un atbalsts. Viņi ir tieši tie, kas nepametīs nelaimē un lieki nemelos. Savai ģimenei uzticība nezūd, tāpēc viņu teiktie
pozitīvie vārdi iekur ugunskuru stindzinošā aukstumā un sniedz cerību, ka dzīve
nav pelēka un vienmuļa un ka sudrabota gaisma zaigo uz baltā klavieru taustiņa,
tikai jāpamaina skaņdarba melodija…”. Agnese Ikstena savukārt liek mums padomāt par senču padomu, kuru nereti ikdienā aizmirstam. Savā esejā Agnese
raksta: ,,Vienmēr, kopš sevi atceros, esmu paturējusi prātā teicienu ,,Dots devējam atdodas”. Šo teicienu jau bērnībā man ir iemācījuši vecāki, kuriem sirds
dziļumos ik dienu izsaku pateicību par audzināšanu.”
Alise Romāne uzskata: ,,Mīlestība ir viss labais mums apkārt. Kopīgi
sapņi ar mīļoto cilvēku, bērnu audzināšana par krietniem cilvēkiem. Cieņa pret
apkārtējiem, rūpes par saviem tuvākajiem un dzimteni. To visu caurstrāvo
mīlestība. Viss labais, ko tu pasaki otram, ar ko izpalīdzi, vairo mīlestību.”
Sagaidot pirmo Adventu, padomāsim, cik daudz mēs ikdienā sakām
labos vārdus. Amanda Kočāne savā esejā mums dod padomu un iesaka: ,,Pateiktie vārdi neizzūd, tie mitinās katra cilvēka sirdī, un es visus izteiktos vārdus
pielīdzinu sēklām, kuras Dievs mums ir devis neierobežotā daudzumā. Mums
ir jābūt uzmanīgiem izsakoties, runājot ar citiem, jo lielākoties iesētā augļus
mums pašiem nākas apēst, tāpēc es mudinu sēt tikai pozitīvas labestības sēklas,
kas vairos prieku un cerības, motivēs vairot skaistumu un smaidus..”
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Labie darbi, sagaidot Latvijas simtgadi

“KURMENĪTE” 2017. gada novembris
Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada vidusskolas 11.klases
skolniece Rūta Krista Pērkone

Lai paveiktu kaut ko labu, nav vajadzīgs daudz, galvenais, lai
ir vēlēšanās, laba sirds un nedaudz uzņēmības. Arī 11.klase kopā ar
audzinātāju Eviju Konivali nolēma izdarīt kaut ko paliekošu un iesaistīties labo darbu akcijā.
Mācoties A.de Sent - Ekziperī daiļdarbu ,,Mazais princis”, daudz diskutējām par aforismu ,,Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām”. Runājām par cilvēku un savu personīgo atbildību pret četrkājainajiem mīluļiem:
suņiem un kaķiem. Viņi ir mūsu mazie draugi, pret kuriem dažkārt izturamies bezatbildīgi. Uzzinājām, ka Rēzeknes dzīvnieku patversmē
dzīvojošajiem suņiem un kaķiem ir nepieciešama barība un siltas segas,
lai jau tā skumjo vientulības un pamestības ikdienu darītu labāku. Atbalstu
savai iniciatīvai visvairāk guvām no saviem vecākiem. Sākot akciju ,,Ķepa
uz sirds”, uzrunājām savus draugus, skolotājus, domes darbiniekus un citus
Rugāju iedzīvotājus ziedot mazliet naudu un vecas, siltas segas vai dvieļus,
lai iepriecinātu četrkājainos draugus. Mums par lielu prieku cilvēki bija ļoti
atsaucīgi , un mēs savācām 118 eiro, par šo naudiņu iegādājāmies daudz
suņu un kaķu barības. Lai arī dzīvniekiem radītu svētku sajūtu, 17.novembrī visu saziedoto nogādājām Rēzeknes dzīvnieku patversmē. Gan barību,
gan vecās segas, ko dāsni ziedoja Rugāju novada sociālās aprūpes centrs,
kā arī dvieļus, vecas, bet siltas drēbes uz Rēzekni palīdzēja aizvest Evas
mamma Līga Spriņģe un 12.klases skolnieks Andris Kudurs. Patversmes
darbinieki bija ļoti priecīgi par sagādāto pārsteigumu. Ieraugot dzīvnieku
skumjos skatienus, arī mums acīs sariesās asaras. Protams, mēs nevaram
visiem palīdzēt, mēs varam būt tikai atbildīgi par tiem, ko pieradinām, un
nepieļaut, ka mūsu dzīvnieki pazaudē mājas un nonāk patversmē. Gribam
pateikt ļoti lielu paldies visiem ziedotājiem, jo bez viņu atbalsta mēs nebūtu
paveikuši savu Labo darbu. Paldies visiem 11.klases skolēniem, vecākiem

Rugāju bibliotēkā Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļas aktivitātes
Rugāju bibliotēkas bibliotekāre Evita Sproģe
Foto: no Rugāju bibliotēkas arhīva

Visu nedēļu, no 13. līdz 17. novembrim, Rugāju bibliotēkā notika
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas aktivitātes. Šī gada Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma - Ziemeļu salas.

“Tonuss” sveic “Rūtas”

Informācija: Rasma Zuša

Tieši Lāčplēša dienā Kubulu pagasta Eiropas deju kopa “Rūtas’’ svinēja
savu desmitgadi pasākumā “Mārtiņrožu laiks’’. Arī “Tonusa’’ dejotājas
bija aicinātas. Ciemiņu vidū satikām Baltinavas, Viļakas, Žīguru, Balvu
deju kopu dalībnieces. Ieradās arī tālākas viešņas - no Annas, Alūksnes,
Vārkavas.
Kultūras darba vadītāja Maija Laicāne pārsteidza klātesošos,
iepazīstinot ar pasākuma vadītājiem - 3 brašiem vīriem - Māri, Jāni un
Ingaru, kuri atraktīvi darbojās un kuplināja vakara programmu. Dziesmotu
sveicienu nesa vokālais ansamblis “Vakarblāzma’’ Alda Laicāna vadībā un
Dagmāra Laicāne. Katrs kolektīvs uzstājās ar divām dejām. Acis žilbināja krāsainie tērpi, arī nesen sagādātie. Jubilāres dziļā pateicībā pieminēja
mūžībā aizgājušo kopas dalībnieci, kuras novēlētais dāvinājums ļāva viņām
sarūpēt jaunus tērpus. Gaviļnieces un vadītāja Lūcija Jermacāne tika sveiktas ar krāšņiem ziediem un dāvanām. Pasākuma saviesīgajā daļā par mūziku
gādāja Jānis Ločmelis.

un audzinātājai Evijai Konivalei, 1.klasei un audzinātājai Ivetai Useniecei, Sarmītei
Pērkonei, Vitai Bleiderei, Kristīnei Melnei, Dzintrai Karulei, Paulim Kulovam,
Astrīdai Puško, Irēnai Bērziņai, Inai Poišai, Arnitai Pugačai, Sanitai Čakānei,
Sandrai Kapteinei, Laurai Konivalei, Ausmai Duļevskai, Velgai Jeromenokai,
Valentīnai Voitei, Ilgonai Šaicānei, Birutai Berkoldei, Ilonai Tihomirovai, Inārai
Ločmelei, Anitai Stalidzānei, Lolitai Krēbsei, Veltai Učelniecei, Ilzei Dobrovoļskai,
Aivitai Žogotai, Rēzijai Puško, Ingūnai Andersonei, Amandai Tāraudei, Anitai
Stepanovai, Ainai Voverei, Natālijai Garajai, Ingai Garajai, Līgai Kravalei, Velgai Smoļakai, Veltai Leonei, Lienei Pipurei, Sandrim Romānam, Vijai Lancmanei,
Ivetai Arelkevičai, Līgai Spriņģei.
Dāsnākajiem ziedotājiem par atmiņu no mūsu organizētās akcijas uzdāvinājām mazu kabatas kalendāru ar sunīša attēlu, jo, kā mēs visi zinām, tad 2018. gads
būs Suņa gads. Lai mums visiem - gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem - siltas un pārticīgas mājas un dāsna sirds!
Salām piemīt noslēpumainība, ko bieži izmanto rakstnieki savos darbos, ar tām
saistīti dažādi notikumi, aizraujoši piedzīvojumi. Salas un pirāti lielisks salikums,
var saprast, ka gaidāmi piedzīvojumi, bagātības, interesanti un noslēpumaini notikumi. Rugāju bibliotēkā ar lielo vēju tika iepūsta peldošā sala “Satamārgtīsalkītapnam” (izlasi no otra gala!), kuru bērni apmeklēja, lai kopā lasītu, klausītos, skatītos. Metot metamos kauliņus, lozējām, kuru grāmatas fragmentu lasīsim, Džeimsa
Metjū Berija grāmatas „Pīters Pens un Vendija” fragmentu par izdomātās salas
“Nekurnekadzemes” iemītniekiem vai par kuģu puiku Džimu Houkinsu,
vientuļnieku Benu Gannu un pirātiem no Mauri Kunnas grāmatas „Bagātību sala”.
Tā kā izvēlētajos grāmatu fragmentos sastopami pirāti, tad bija sagatavota neliela
prezentācija par pirātiem, to dzīvesveidu un likumiem. Bērni minēja šifrētu mīklu,
lai uzzinātu, kā tad sauc salu, kas „iepūsta” bibliotēkā. Pārrunājām un apskatījām
arī Latvijas salas, dažas bija labi zināmas un dzirdētas, bet dažas ne tik pazīstamas.
Foto no Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas var apskatīt bibliotēkas mājaslapā
www.rugaji.lv/Iestādes/Rugāju bibliotēka, sadaļā – attēlu galerija. Arī viedtālruņos, bibliotēkas Instagram kontā - rugajubiblioteka - var apskatīt attēlus
no nedēļas aktivitātēm, kā arī sekot līdzi citām bibliotēkas aktuālām ziņām.
Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs
administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā
- Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Nedēļas galvenais uzdevums
ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek
lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi
izvēlēta grāmata. Katru gadu tiek izvēlēta kāda tēma, par kuru lasīs.
Foto: no personīgā arhīva
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Rugājos norisinājies forums “Ar domu
par labāku dzīvi”
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Foto: no personīgā arhīva

Foruma vadītāja Mārīte Orniņa

Kaut arī dzīvo un darbojas vienā apkaimē, nereti iedzīvotāju izveidotās
biedrības, nodibinājumi vai neformālās domu biedru grupas viena par otru
neko īsti nezina. Tā līdz šim bija arī Rugāju novadā. Nevalstisko organizāciju forumā 11. novembrī satikās 21 nevalstiskās organizācijas pārstāvji un
darbīgi Rugāju novada iedzīvotāji.
Visu organizāciju darbība tika apkopota vienotā elektroniskā prezentācijā,
ko foruma dalībnieki novērtēja kā interesantu, jo, patiešām, daudz bija līdz šim
nezināmas informācijas. Vecākā Rugāju novada biedrība ir 2002.gadā dibinātā
Lazdukalna pagasta ģimeņu biedrība „Saulīte” un jaunākā ir biedrība „Silenieku skola”, kas tikai pirms nepilna mēneša ierakstīta Uzņēmumu reģistrā.
Nevalstiskās organizācijas darbojas visdažādākajās jomās, sākot ar apkārtnes labiekārtošanas darbiem, pasākumu organizēšanu un lietderīgu brīvā
laika iespēju vairošanu līdz pat dažādu atkarību ārstēšanai, piesaistot novadam
papildus finansējumus attīstībai un iedzīvotāju labklājības vairošanai. Foruma
otrajā daļā dalībnieki tika aicināti iesaistīties grupu darbā, lai izkristalizētu, kas
Rugāju novadā ir labs jau paveikts, lai šeit būtu labi dzīvot un, izteikt to, kas
iedzīvotāju labklājībai tomēr pietrūkst, lai apkopotus šos priekšlikumus darītu
zināmu arī novada vadībai un iedzīvotāju vēlētajiem pārstāvjiem – deputātiem,
no kuru lēmumiem ir atkarīga novada attīstība.
Foruma noslēgumā dalībnieki ar interesi noklausījās kolēģes no Alūksnes
novada Dzintras Zvejnieces (biedrība „Alūksnes NVO atbalsta centrs”) stāstījumu, kā pilsoniskās iniciatīvas attīstās Alūksnes novadā. Foruma dalībnieki arī
ar humoru atzina, ka šādas tikšanās būtu jāorganizē biežāk kā reizi 10 gados.

Biedrības „ Mēs pasaulē” īstenotais projekts “ Ar domu par labāku dzīvi pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu apzināšana un attīstība Rugāju novadā”
notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības „Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” īstenotās „Latgales NVO projektu programma 2017”
ietvaros.

„Inovatīvākais tūrisma produkts 2017” – Ziemeļlatgales vides instalāciju objekti
Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa
Foto: Agrita Luža

Visu piecu pašvaldību tūrisma speciālisti vienprātīgi atzīst , ka mūsdienās ir jāmeklē
aizvien jauni un inovatīvi veidi, kā pievērst sabiedrības uzmanību dabas saglabāšanai. Šajā projektā apvienot mākslu un dabu, tā nav nejaušība, bet gan apzināta izvēle
parādīt cilvēkiem dabu kā mākslas sastāvdaļu un mākslu kā dabas turpinājumu. Abas
šīs jomas ir saudzējamas un neatkārtojamas savā daudzveidībā.
Aicinām iekļaut savā ceļojumā pa Ziemeļlatgali jaunos vides instalāciju
objektus:
Rugāju novada vides instalācijas “Loba doba” idejas autors Ivars Vecāns ir attēlojis visu četru dabas stihiju simbiozi un pats mākslinieks vides objektu sauc par
„Dabas bērniem”. To veido 7 apgleznotu cilvēku silueti, atspoguļojot visu četru stihiju noskaņas- uguns, ūdens, zemes, gaisa krāsas, motīvus un emocijas. Apskatāma
Rugāju centrā.
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. Apskatāms Balvu pilsētas parkā pie estrādes.
SIA „Vasaris” pārstāvji Baltinavas novada vides objektu prezentē kā zīmes
simbola un zemes faktūras simbiozi vistiešākā un nepārprotamā veidā atveidojot
zemes tēlu. Zīmes apjoma virsējā plakne transformējas uzartos zemes laukos. Uzartie lauki simbolizē darbu, kas runā par darba tikumu un Latgales ainavu. Objekta
izgaismojums Latvijas karoga krāsās raksturo to, ka piederību Latvijas valstij. Apskatāms Baltinavas vēsturiskajā centrā.

“Man ir prieks, ka Latvijas reģionos top pārdomāti un apstākļiem
piemēroti izglītojoši un mākslinieciski objekti! Manuprāt, vizuāli aizraujošs veids, kā dalīties un novērot cilvēku rūpes novados. Ceru, ka
šis ir tikai sākums un nākamie projekti būs arvien daudzpusīgāki un
saturiski - piepildītāki. Tas mani darītu priecīgu.”
Šādus un līdzīgus ierakstus sociālajos tīklos varam lasīt pie
Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju objektiem, kas kā vienots tūrisma objekts tika pieteikts Latgales reģiona 2017.gada balvai tūrismā nominācijā
„Inovatīvākais tūrisma produkts 2017”, kļūstot par šī gada laureātu!
Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju objekti veltīti dabas aizsardzībai, atspoguļo dabas stihijas un ir dāvana Latvijai tās simtgadē. Jau otro gadu
pēc kārtas Ziemeļatgales 5 pašvaldības galveno balvu aizved sev līdzi –
arī 2016. gadā laurus plūca velomaršruts nr.34 „RIPOJ VASALS”, kurš
ved cauri pieciem Ziemeļlatgales novadiem - Rugāju, Balvu, Viļakas,
Kārsavas un Baltinavas.

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, uzsverot kompozīcijas vēstijumu Latvijai tās simtgadē - kopā mēs varam
vairāk! Apskatāms Viļakas ezera pludmalē.
Vides objekts „Uguns”, ko var skatīt Kārsavas novada dabas parkā „Numernes
valnis” veidota 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. Apskatāms Numernes
dabas parkā.
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Atzīmējot Lāčplēša dienu, Rugājos
Apbalvo ar Rugāju novada pašvaldības
izveido gaismas ceļu
Rugāju novada domes Atzinības rakstiem
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 1918. gada novembrī līdz 1919. gada 11. novembrim bija viens no sarežģītākajiem Latvijas
vēsturē, kad tika izcīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūt valsts neatkarību. Brīvības cīņu laikā, kad iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs –
neatkarība ir iegūta. Godinot Latvijas valsti un varoņus, kas izcīnīja valsts
brīvību, 11. novembrī – Lāčplēša dienā, ikviens tiek aicināts ar klusuma
brīdi un gaišu sveces liesmu pieminēt latviešu karavīrus un brīvības cīnītājus.

18. novembrī, Rugāju tautas namā, ikviens tika aicināts uz Latvijas
Republikas Valsts svētku pasākumu „Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”. Ar skaistākajām latviešu dziesmām skatītājus priecēja dziedošie un
muzicējošie jaunieši Dāvis Lāpāns un Dagmāra Laicāne. Tāpat, pasākuma
ietvaros, tika pasniegti Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti.

Foto: Mārtiņš Mārtužs

Ar Atzinības rakstu par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu
darbu sociālajā jomā tika apbalvota
Anita Everte, kura 20 gadus, ar
atbildības sajūtu pildot viņai uzticētos
sociālās darbinieces un vēlāk arī
sociālā dienesta vadītājas pienākumus,
sevi pierādījusi kā zinošu, izpalīdzīgu
un sirdssiltu cilvēku, kuram nav
vienaldzīga attieksme pret līdzcilvēkiem. Anita ir spējusi iedrošināt savus
klientus uz
pārmaiņām
dzīvē,
motivējusi viņus, uzklausījusi un
mudinājusi mainīt skatījumu uz pasauli, lai kopā izdotos dzīvot labāk.
”Es domāju, ka apbalvojumu būtu pelnījis ikviens, kurš no sirds dara savu
darbu. Bet vislielākais apbalvojums ir
pateicība par palīdzību no cilvēkiem,
kuriem, izmantojot manus pieejamos
resursus, ir izdevies palīdzēt situācijā,
kad sniegtā palīdzība nav bijis materiālais pabalsts,” tā par sociālā darba
pienākumiem ir teikusi Anita Everte.
Atzinības rakstu par ilggadēju un profesionālu darbu saņēma
arī Gunta Čakāne, kura 1988.gada
uzsākusi darba gaitas Rugāju pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”
Foto: Agrita Luža

Foto: Mārtiņš Mārtužs

Arī Rugāju novada iedzīvotāji ik
gadu tiek aicināti piedalīties pasākumā,
kas veltīts Lāčplēša dienai, nolikt ziedus
pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens
un doties lāpu gājienā uz Rugāju skvēru pieminēt Latvijas atbrīvošanas cīņās
kritušos rugājiešus. Mūsdienās Lāčplēša
diena Latvijā mums visiem ir latviešu
karavīru un brīvības cīnītāju piemiņas
diena, un arī no mūsu novada bija cilvēki,
kuri piedalījās Latvijas atbrīvošanas kaujās, un par godu viņiem tika izveidota un
uzstādīta piemiņas plāksne, kura 2016.
gadā tika iekalta piemiņas akmenī un
uzstādīta skvērā.
“Papildinot jau tradicionālo lāpu
gājienu, šogad radās ideja izgaismot arī
Kurmenes ielu un radīt pašiem savu gaismas ceļu par godu Lāčplēša dienai un Latvijai. Tas bija ļoti skaisti un arī sajūtas bija
pacilājošas, jo lāpu gājienā pa ar svecītēm
izgaismoto Kurmenes ielu piedalījās
dažāda vecuma iedzīvotāji. Manuprāt, arī
mūsu novada jaunieši izprot Lāčplēša
dienas nozīmi, un uzskatu, ka izpratne par
11. novembri Latvijas vēsturē ir jāaudzina jau kopš bērnības,” pastāstīja Rugāju
novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta
Grigāne. Pasākumā piedalījās arī Rugāju
novada vidusskolas jaunsargi un ar savu

klātbūtni pagodināja zemessargi.
“Jauks brīdis pirms pasākuma šķita arī tas, ka pēc prasītā padoma,
zemessardzes seržants ar lepnumu
mācīja mūsu jaunsargiem, kā
pareizi nest valsts karogu. Tāpat
uzskatu, ka katra latvieša pienākums ir atzīmēt Lāčplēša dienu, jo
11. novembrī mēs atceramies un
godinām ne tikai tos, kas cīnījās un
atdeva dzīvības par brīvu Latviju,
bet arī tos karavīrus, kuri Latvijas
armijā dienē tagad,” pārliecināta
G. Grigāne.
Gājiena dalībniekiem, virzoties pa Kurmenes ielu, lāpu
gājiens noslēdzās Rugāju skvērā,
kur svētku uzrunu teica Rugāju
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Andris Leons. Rugāju
kora pavadībā visi klātesošie kopīgi vienojās Lāčplēša dienas himnā
“Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un citās
dziesmās, kuras tika izdziedātas dziesmotajā vakara jundā, pie
ugunskuriem un siltas tējas. Vakara pasākums noslēdzās ar labām
emocijām un pacilātu svētku gaisotni, ja arī mēs rugājieši gribam,
varam un protam atzīmēt svētkus.

Foto: Agrita Luža

par auklīti un no 2001. gada strādā
Rugāju novada vidusskolā par internāta auklīti. “Esmu priecīga, laimīga, ka
varu darīt man uzticēto darbu. Man
patīk sakopta un kārtīga vide,
ko
veidoju ik dienu savā darbā, ar
esošajiem, man pieejamajiem resursiem mēģinu savu darba vietu padarīt
skaistāku un mājīgāku tā, lai patiktu
ne tikai man pašai, bet arī skolniekiem
un visiem, kuri ienāk internāta telpās.
Sakopta vide un telpas dod man pašai
spēku un enerģiju strādāt un priecāties
par dzīvi un man doto iespēju. Ja kā
varu palīdzēt līdzcilvēkiem, palīdzu un
neatsaku, kaut arī tas dažreiz prasa ne
tikai manas darba stundas. Ik rudeni,
kad krīt lapu zelts, jau sāku gaidīt pavasari, kad varēšu rušināties dārzā un
apmīļot puķes. Es neesmu neko tādu
īpašu izdarījusi, es vienkārši ar prieku un mīlestību daru savu darbu”, tā,
taujāta par darbu, saka Gunta Čakāne.
Pēc svinīgā svētku koncerta,
pasākuma dalībnieki devās pagalmā
izgaismot Rugāju novada uzrakstu
ar savām labajām domām caur sveču
liesmiņām.
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RADOT SKAISTAS LIETAS SAVAM UN CITU PRIEKAM
Šī gada 7. novembrī Rugāju novada sieviešu biedrība “Ūdensroze”
atzīmēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Šo gadu laikā ir radīti
neskaitāmi rokdarbi, kuri izpelnījušies atzinību, jo ir ne tikai skaisti,
bet arī rūpīgi izstrādāti. Gaidot Latvijas valsts simtgadi, biedrības
vadītāja LŪCIJA ŠMITE pastāstīja, ka par godu baltā galdauta svētkiem tiek plānots radīt ko īpašu - no 100 dažādu motīvu
tamborētiem kvadrātiņiem tiks darināts pašām savs baltais galdauts.
“Katra ūdensroze, kas aug dīķī ir savādāka, nav divu vienādu. Tādas
mēs esam arī biedrībā – katra ar savu individualitāti, savām
interesēm, taču vienotas,” atzīst L. Šmite.
Foto: Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO
“Biedrībā kopš pirmās dienas darbojas
Marta Gailuma un Lolita Krēbse.
Protams, arī dalībnieču sastāvs ir mainījies, un pašreiz biedrībā aktīvi darbojas
11 sievietes. Arī domājot par biedrības
nosaukumu “Ūdensroze”, vadījāmies
ne tikai pēc fakta, ka arī Rugāju
ūdenstilpē aug ūdensrozes, bet arī pēc
tā, ka katra sieviete ir skaists zieds, tostarp arī ūdensroze. Un nosaukums
biedrībai arī
ir
vienskaitlī, jo
katra sieviete biedrībā “Ūdensroze”
ir savādāka, katra ir individualitāte.
Man kā biedrības vadītājai vislielākais
gandarījums bija tas, ka ieguvām biedrībai savas telpas. Tagad nav jādomā,
kur tikties, ka kādam traucēsim.

Varam atstāt savus rokdarbus, uzņemt
citus ciemiņus un rokdarbnieces. Līdz šīm
telpām tikām pateicoties toreizējās skolas
direktores Ineses Feldmanes atsaucībai
par LEADER projekta realizēšanu. Sadarbībā ar biedrību “Mēs pasaulē” esam
izveidojušas resursu centru “Skreine”. Es
domāju, ka darbošanās šādās biedrībās ir
ne tikai jauno prasmju apgūšana,
bet arī “izraušanās” no mājas, satikšanās
ikdienas dažādībai, jo sievietei to vajag,
it īpaši, ja viņa dzīvo mājās un šī ir iespēja socializēties. Tāpat rēķināmies arī ar
to, ka daļa esam strādājošas sievietes,
plānojam laiku un ievērojam to, ka brīvdienas veltām savām ģimenēm.”

SVARĪGI DALĪTIES PIEREDZĒ
“Mūsu biedrībai ir izveidojusies
sadarbība ar četrām nevalstiskajām
organizācijām – Baltinavas audēju
kopu Ivetas Gabrānes vadībā. Viņa
mums ir mācījusi arī aušanu. Ar Baltinavas sieviešu biedrības meitenēm
esam rīkojušas pieredzes apmaiņas
pasākumus un meistarklases. Sadarbība ir izveidojusies arī ar Tilžas sieviešu
biedrību “Tilžas rūķīši”, kura šogad
arī atzīmē 10 gadu jubileju. Sadarbojamies arī ar Lejasstradu pagasta interešu kluba sieviešu biedrību “Rasa”
un Sīļukalna pagasta sieviešu biedrību
“Gundegas”. Šovasar visu piecu biedrību dalībnieces tikāmies vienas dienas

Rugāju novada sieviešu biedrības “Ūdensroze” vadītāja stāsta, ka,
gaidot Ziemassvētkus, tiek plānots gatavot Mājas gariņus. “Mājas
gariņu gatavo no maisa auduma, kas simbolizē pārpilnību, un
ir bagātības simbols. Darinot mājas gariņu, ir jāsien ļoti daudz
mezgliņu, jo tas sargā no skandāliem mājās. Maisiņā ieliek riekstu,
kas ir gudrība, spēks, veselība. Monētu, kas simbolizē veiksmi lietās.
Iekšā liek piparu vai ķiploku, kā aizsardzību pret visiem sliktajiem
un ļaunajiem spēkiem, šīs lietas arī attīra. Tad liek saulespuķu
sēkliņas – bērna veselība, saules enerģija. Pīlādžoga – sievietes
skaistums, kā arī aizsargā. Kad viss ir salikts maisiņā, tad noteikti
vajag to skaisti izdekorēt.”

nometnē briežu dārzā “Mežsētas”, lai
dalītos pieredzē, rīkojām arī rokdarbu
izstādi, iepazināmies ar briežu dārzu, pat
izmēģinājām braukšanu ar sup dēli.
Biedrība “Ūdensroze” ar savu dalību
atbalsta arī novada rīkotos pasākumus.
Katru gadu piedalāmies Rugāju novada
Muzeju naktī, protams, arī “Satiec savu
meistaru”. Iespēju robežās piedalāmies
arī
dažādās
meistarklasēs. Mūsu
biedrības meitenes šogad ar saviem
darbiem piedalījās arī Eiroreģiona “Pleskava - Livonija” dienā. Piedalāmies
arī Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu tirgos,
esam veidojušas aksesuārus Rugāju jauktajam korim, ansamblim.”

Foto: Agrita Luža

DIBINOT BIEDRĪBU, JĀMEKLĒ IDEJAS DARBIEM, KURI
PAŠĀM RADĪS PRIEKU
“Pirms 10 gadiem Rugāju pagastā
norisinājās projekts “Sociālās
iekļaušanās pasākumu programma
Rugāju pagasta darbspējīgajiem
bezdarbniekiem”. Projekts notika
trijās grupās, pati biju iesaistījusies
pēdējā grupā. Uz projekta noslēguma pasākumu bija ieradusies
toreizējā Rugāju pagasta padomes
priekšsēdētāja Rita Krēmere, kura
izteica domu par jaunas biedrības
dibināšanu Rugājos, jo pirms
kāda laika esot beigusi pastāvēt
iepriekšējā Rugāju sieviešu biedrība “Baltā saule”. Es piekritu, norunājām tikties pēc divām nedēļām
Rugāju pagasta ēkas baltajā zālē.

Pirmajā
tikšanās
reizē ar
biedrības dalībniecēm runājām un
meklējām to ceļu, pa kuru varētu
virzīties - ko un kā darīt. Tikām
veidojušas adventes vainagus, pie
mums viesojās skaistuma konsultanti, mēģinājām dažādas nodarbes. Pakāpeniski apzinot visu
biedrības sieviešu intereses, nosliecāmies un palikām pie sadzīves
prasmju iegūšanas un uzlabošanas.
Pie tā, kas vajadzīgs sev pašām un
pašu
priekam. Atceros arī
pirmo kopīgo biedrības “Ūdensroze” darbu. Tas bija no adītiem un
tamborētiem gabaliņiem veidots
musturdeķis pelēkbrūnos toņos.”

IDEJAS JAUNIEM DARBIEM IR VIENMĒR
“10 gadi ir tiešām ilgs laiks, ko esam
pavadījušas kopīgi darbojoties. Jā, bija
brīdis, kad šķita, ka biedrības pastāvēšana izjuks, jo, iespējams, pie vainas bija
laika trūkums, par maz iniciatīvas. Bet
sasparojāmies un turpinājām. Šo gadu
laikā ir daudz kas paveikts un esmu
pārliecinājusies, ka manas meitenes ir
atsaucīgas un ļoti labas organizatores.
Viņām ir labas idejas un tās noskatām
arī internetā, sekojam līdzi aktuālajam. Klāt jau tradicionālajiem rokdarbiem nāk arī jauni veidi – filcēšana,

tapošana– tos arī izmēģinām. Idejas jauniem darbiem rodas sanākot kopā un
runājoties. Tā kā vasarā vairāk darbojamies pa mājām, tad nākot kopā rudenī,
katra nesam savus mājas darinājumus
no izaudzētajām dārza veltēm. Dalāmies
ar receptēm un idejām. Mūsu Laila
Useniece ir ļoti labs konditors, tāpēc
varam izmēģināt arī dažādu kūku un
pīrāgu receptes. Mums ir iedibinājusies arī laba tradīcija – katru pavasari
maināmies ar dažādiem stādiem un tad
vērojam, kas kurai ir izaudzis.”
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TUVĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ
1. decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
“Ziemas dziesmu koncerts”. Piedalās solisti, vokālais ansamblis “Tonis” un
“Pustonis”. Ieeja brīva.
8.decembrī no plkst. 14.00
rugāju novada kultūras nodaļa organizē un aicina visu vecumu iedzīvotājus apmeklēt ziemassvētku rūķa meistardarbnīcas:
- Skolas virtuvē notiks Piparkūku veidošanas un cepšanas darbnīca kopā
ar pavārēm un Santu;
- Jauniešu iniciatīvu centrā notiks Ziemassvētku atklātnīšu veidošanas
darbnīca kopā ar Ivetu Usenieci;
- Jauniešu iniciatīvu centrā notiks Ziemassvētku rotājumu gatavošanas
darbnīca kopā ar Kristīni Sergu un Līgu Kravali
- Jauniešu iniciatīvu centrā notiks Ziemassvētku rotu gatavošanas darbnīca
kopā ar Līgu Ikstenu.
8.decembrī plkst. 17.00 rugāju ciema centrā, kurmenes ielā 36
Lielās egles atklāšanas un izgaismošanas pasākums. Notiks ZIBAKCIJA
“Svētku deja eglītei”. Nāc kopā ar ģimeni, draugiem un kolektīvu - dāvā savu
brīnumu caur deju eglītei! Aukstumu remdēs silta tēja un piparkūkas.
9.decembrī plkst. 17.00 Lazdukalna saieta namā
Ziemassvētku darbnīcas un eglītes iedegšana.
- Kopā ar Līgu Ikstenu varēs veidot ar krāsainajām līmītēm uzlīmes, ar kurām
pēc tam varēs izrotāt mājas logus;
- Kopā ar Līgu Ikstenu varēs izveidot kādu dāvanu sev vai tuviniekam;
- Kopā ar Antru Kikusti liesim Ziemassvētku sveces.
Starp dzīvības svaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Vissirsnīgākie sveicieni sabīnei šturmei un
gintam Feldmanim dēlu lolojot!
Vismīļākie sveicieni marutai un Agrim kalnējiem
meitu auklējot!
- Rugāju novada dome -

15.decembrī plkst. 19.00 rugāju tautas namā
Aicinām apmeklēt Lūcijas dienas koncertu “Mirkļu mozaīka”. Ieeja brīva.
21.decembrī plkst. 13.00 rugāju tautas namā
Ziemassvētku vecītis, Zaķēns Jēcis un viņa draugi vēlas svinēt svētkus
“Zaķēna Jēča Ziemassvētki” kopā ar Rugāju novada pirmsskolas vecuma
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
25.decembrī plkst. 17.00 rugāju tautas namā
Ziemassvētku koncerts kopā ar dziedātāju un mūziķi Gintu Ločmeli no
grupas ”GINC & ES”. Ieeja brīva.
25.decembrī plkst.22.00 Lazdukalna saieta namā
Ziemassvētku balle kopā ar Gregu no “Baltajiem lāčiem”. Ieeja brīva
26.decembrī - “Ķekatu gājiens” (informācija par pasākumu tiks precizēta)
6.janvārī rugāju tautas namā
Zvaigznes dienā koncertē U. Kokara vadītais jauktais koris
“Mirklis”. Ieeja brīva.

visiem vēlam svētīgu, mierīgu un jauku ziemassvētku gaidīšanas
laiku un uz tikšanos pasākumos!
Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

dievkalpojumi decembrA mēnesī AUgUstovAs svētās elizabetes
romas katoļu baznīcā
3. decembrī plkst. 12.00 mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena (svētīs
Adventes vainagus un sveces)
17. decembrī plkst. 12.00 Adventa III svētdiena
24. decembrī plkst. 17.00 Kristus Dzimšanas svinību vigilijas svētā Mise
31. decembrī plkst. 12.00 Svētā Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps. Vecgada
diena. Tiekam aicināti pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām un
lūgsim svētību nākošajam jaunajam gadam.
dievkalpojumi skUJetniekU baznīciņā
2. decembrī plkst. 13.00Adventa I svētdiena (svētīs Adventes vainagus un
sveces)
24. decembrī plkst. 15.00 Kristus Dzimšanas svinību vigilijas svētā Mise
dievkalpojumi rUgāJU romas katoļu baznīcā
3. decembrī plkst. 14.00 mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena (svētīs
Adventes vainagus un sveces)
17. decembrī plkst. 14.00 Adventa III svētdiena
25. decembrī plkst. 12.00 Kristus Dzimšanas svētki

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.

