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Rugāju novada vidusskolai piešķirts
Ekoskolu Zaļais karogs

Rugāju novada vidusskolas skolēnu
pašpārvaldes prezidente
Amanda Kočāne

Foto: Agrita Luža

Iedzīvotāju zināšanai
Informējam, ka ar 2017. gada 22.
septembri Rugāju novada Sociālā
dienesta vadītāja Anita Everte ir
izbeigusi darba tiesiskās attiecības.
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu
izpildei uz noteiktu laiku iecelta Anita
Gavare.
Sociālā darbiniece Anita Gavare
klientus pieņems:
Rugāju novada domē (Kurmenes
iela 48)
- pirmdienās no 11.00. – 16.00
- piektdienās no 9.00. - 12.00
Lazdukalna pagastā (Bērzu iela 8)
- otrdienās no 9.00. – 16.00
- ceturtdienās no 9.00. – 16.00
Lūgums iepriekš pieteikties
zvanot uz tālruņiem 64546780
vai 26695251 .
Sociālā darbiniece ģimenēm ar
bērniem Sanita Čakāne klientus
pieņems:
- pirmdienās no 9.00 – 12.00
- otrdienās no 9.00 –12.00
- ceturtdienās no 9.00 –12.00
- piektdienās no 9.00 –12.00
Lūgums iepriekš pieteikties
zvanot uz tālruņiem 64521349
vai 283721482 .

Ekoskolu apbalvojumus piešķir uz gadu, tāpēc
to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas
vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās
vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
12.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
norisinājās ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums, kurā piedalījās Rugāju novada vidusskolas
ekoprogrammas koordinatore Lolita Krēbse kopā ar
Eko padomes pārstāvēm – 11.klases skolnieci Amandu Kočāni un 7.klases skolnieci Meldru Pērkoni.
Turpinot tradīciju, apbalvošanas svinību pasākums
noritēja divās daļās – pirmajā daļā skolas uzrunāja
Vides izglītības fonda pārstāvji, tās saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties ar Ekoskolu pagājušā
mācību gada veikumu, kas bija kā labās prakses
piemērs citām skolām.
Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības,
vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā
skolā un tās apkārtnē Rugāju novada vidusskola kopā
ar divdesmit vienu Ekoskolu Zaļo karogu saņēma
pirmo reizi. Pēc apbalvošanas pasākuma norisinājās
gājiens “Izmetam pārāk daudz”, kurā piedalījās apmēram 170 dalībnieku - Ekoskolu jaunieši un
pedagogi, kā arī Ekoskolu absolventi -, kas ar saukļiem “Ēd atbildīgi”, “Pārtika nav atkritumi”, “Izmetam pārāk daudz”, “Domā plašāk” u.c. devās ceļā
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdz Brīvības
piemineklim, lai aicinātu sabiedrību pārvērtēt
pašreizējos pārtikas patēriņa ieradumus un vērstu
uzmanību nesamērīgi lielajam pārtikas atkritumu apjomam Latvijā.
25.septembrī Rugāju novada vidusskolā, klātesot
skolēniem, skolotājiem, skolas vadībai un novada

domes pārstāvjiem Ekoskolu Zaļais karogs tika uzvilkts
mastā. Pateicības vārdus skolēniem un skolotājiem par
ieguldīto darbu teica Rugāju domes priekšsēdētāja Sandra
Kapteine un novēlēja, lai saņemtais karogs ir kā atgādinājums, ka Ekoskola darbojas pareizajā virzienā un iesāktais darbs jāturpina tikpat labi un vēl labāk, lai
karogs rotātu skolu arī citu gadu.
Ekoskolas padomes pārstāve, 10.klases skolniece
Rēzija Puško, karoga svinīgajā atklāšanas līnijā pastāstīja, cik daudz darba skolēni ir ieguldījuši, lai iegūtu skolai
novērtējuma simbolu-Zaļo karogu. Sasniegumu pamatā ir
ieguldītais darbs starptautiskajā projektā ,,Ēdam atbildīgi”,
kura ietvaros norisinājās vairākas interesantas aktivitātes,
ko organizēja Ekoskolas padome kopā ar skolotāju Lolitu
Krēbsi un citiem skolotājiem. Aktivitāšu mācību gada laikā bija daudz, visas nemaz nevar nosaukt, tāpēc pieminētas tika galvenās: pārtikas atkritumu samazināšana skolas
ēdnīcā, tikšanās ar vietējiem ražotājiem un iepazīšanās
ar to ražoto produkciju, lecekšu iekopšana, akcija ,,Zaļā
palodze”, ēst gatavošanas meistarklase ,,Rūķīšos”, recepšu grāmatas izveidošana, aktīva dalība labumu tirdziņā
Rugājos, kurā dāvināja apmeklētājiem auduma maisiņus,
rosinot iepirkties atbildīgi. Tēma ,,Ēdam atbildīgi” tika
integrēta visu mācību priekšmetu stundās, un kā gala
rezultātu skolotāji izveidoja metodisko materiālu interesantāku mācību stundu organizēšanai. Skolā notika projektu nedēļa, kas bija veltīta Ekoskolas tēmai ,,Ēdam
atbildīgi”, kuras laikā skolēni gan paši savā skolā organizēja, gan apmeklēja citu Ekoskolu veidotos pasākumus,
kuros dalījās ar savu pieredzi.
Esam lepni, ka Zaļais karogs gadu plīvos mastā pie
skolas. Un skolas ekoaktīvistiem galvā jau virmo dažādas idejas, kā skolu un novadu padarīt vēl draudzīgāku
apkārtējai videi.

Sociālā dienesta darba laiks katru
dienu: 8.30 – 12.30 - 13.00 - 17.00 .

„Dienas bez rindām”
Rugājos un Benislavā

Rugāju valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs un
Benislavas valsts un pašvaldības
vienotais
klientu
apkalpošanas
centrs arī šogad piedalīsies ikgadējā informatīvajā akcijā „Dienas bez
rindām”, tāpēc aicina iedzīvotājus
izmantot iespēju personīgi pārrunāt
interesējošos jautājumus klātienē par
elektroniskajiem
pakalpojumiem.
Turpinājums 4. lpp.

Informatīvs seminārs
par dabas skaitīšanu
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada domi, 18.oktobrī plkst. 11.00 Lazdukalna Saieta
namā (Benislavā), aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par
biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta
projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros.
Semināra laikā Dabas aizsardzības
pārvaldes pārstāvji skaidros dabas
skaitīšanas mērķi, ieguvumus un
sniegs atbildes uz jautājumiem.
Turpinājums 4. lpp.
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Rugāju novada domes 2017. gada 21. septembra sēdē pieņemtie lēmumi
Nolēma apbalvot Anitu Everti ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par
ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu sociālajā jomā.
Nolēma precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0126 un 3864
007 0124 grafisko pielikumu.
Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamos īpašumus: „Kreimenes” ar kadastra
numuru 3874 018 0069 – 8.46 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju
pagastā un „Krustceles” ar kadastra numuru 3874 018 0139 – 11.6 ha kopplatībā, kas
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Labdien, septembrī!

Pasteidzies viens mēnesis, pārsvarā visā tā garumā sarunas risinājušās
par un ap lietus tēmu. Aizlijuši un piemirkuši lauki, nemiers un neziņa
cilvēku prātos par lietavu nodarīto postu. Tās ir tēmas, pie kurām nācās atgriezties vairākkārt. Salīdzinot mūsu novadu ar kaimiņu novadiem, mūsu
pašvaldības teritorijā vairāk cietuši zemnieku lauki un izaudzētās kultūras,
sagatavotā lopbarība. Pašvaldībai lietavas nesušas problēmas Eglaines
pamatskolas pagrabstāvam, kur lielā lietus ūdeņu daudzuma pēc, blakus
skolai esošās ūdenstilpnes nespēja novadīt ūdeņus. Līdz ar to applūda
mājturības kabineti, katlu māja, koridors. Apsekota pašvaldības teritorija pēc plūdiem, novērtēti izskalojumi ceļu segumos, caurteku bojājumi,
aprēķins tika iesniegts VARAM, lai lūgtu finansiālu palīdzību no valsts.
Aicinu visus zemniekus un iedzīvotājus, kuru laukiem lietavas nodarījušas
zaudējumus, griezties Lauku atbalsta dienestā noteiktajā termiņā, lai pieteiktos kompensāciju saņemšanai par zaudēto ražu.
Sācies jaunais mācību gads, pašvaldības deputāti un iestāžu vadītāji augusta beigās apmeklēja visas novada izglītības iestādes. Katrā
iestādē bija pamanāma kāda jauna nianse, ko sagatavojuši iestāžu darbinieki, sagaidot jauno mācību cēlienu. Sadarbība no pašvaldības, ko esam
piedāvājuši līdz šim nav mainījusies, viss turpinās. Septembra sākumā tika
izskatīti pašvaldībā iesniegtie piedāvājumi interešu izglītībai. Izvērtējot
tos, pamanāms, ka ir pulciņi, kas jau darbojas ilgāku laika posmu, rezultāti
pamanīti ne tikai mūsu novadā. Prieks, ka nāk klāt arī dažādi jauni pulciņi,
kur darboties skolēniem ārpus mācību procesa.
Tuvākajā laikā pašvaldībā iedzīvotājiem plānoti divi informatīvi pasākumi saistībā ar mežsaimniecību, dabas daudzveidību, biotopiem. Semināri notiks gan Rugājos, gan Lazdukalnā. Tie ir bezmaksas, tāpēc laipni
aicināts ikviens, kas vēlas dzirdēt sev jaunu un noderīgu informāciju.
Oktobra mēnesī pašvaldība novada lauksaimniekiem organizē pieredzes apmaiņas braucienu. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, vienas
dienas garumā būs iespēja redzēt, dzirdēt, dalīties pieredzē, izmantojiet šo
iespēju!
Tā kā tuvojas mūsu valsts simtgade, aizsākas dažādi pasākumi un
konkursi, kuros tiks cildināta mūsu Latvijas daba. Esat aicināti piedalīties
ar fotogrāfijām, zīmējumiem konkursā ”Latvijas lauki gadsimtu griežos”,
iemūžinot fotogrāfijās savas sētas, mirkļus dabā. Šis rudens nāk ar īpaši
košiem akcentiem dabā.
Vērojot krāsu akcentus koši sarkstošajās kļavās, sajūtam, ka vairs nav
tālu salnainie rudens rīti. Lai saulaina nāk atvasara, uz tikšanos
oktobrī!

Rugāju novada domes 2017. gada
29. augusta ārkārtas sēdē pieņemtie
lēmumi
Nolēma:
1. Aicināt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Rugāju novada administratīvajā teritorijā,
paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem
vismaz 24 mēnešus;
2. Aicināt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju
atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai;
3. Aicināt Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu
novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus,
kas radušies plūdu rezultātā;
4. Aicināt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai ierosināt grozījumus normatīvajos aktos, definējot “krīzes
situāciju” kā arī, paredzēt tiesības pašvaldībām izsludināt krīzes situāciju.

Nolēma no nekustamā īpašuma “Jēči”, ar kadastra Nr. 3874 016 0020 – 13.2 ha
kopplatībā, atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0095 – 5.8 ha
platībā. No atdalītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0095 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Jēču mežs”. Atdalītajam zemes
gabalam ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0095 mainīt zemes lietošanas mērķi no –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). Zemes gabalam
ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0020, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nolēma pagarināt zemes nomas līgumus uz 10 gadiem ar:
1. S. B. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0099 – 3.0 ha platībā, iznomāšanu.
2. J. B. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumu 3874 017 0014 – 7.5 ha platībā un 3874 017 0079 – 1.5 ha platībā,
iznomāšanu.
Nolēma izbeigt, ar 2017.gada 29.septembri 2009.gada 9.jūnija Lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.115, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 –
5.0 ha platībā, iznomāšanu Z. Č.
Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0244, kura
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0244 – 9.12 ha platībā,
nosaukumu ,,Lauciņi”.
Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 002 0040, kura
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0040 – 3.0 ha platībā,
nosaukumu ,,Šķeldas”.
Nolēma pilnveidot Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši
03.08.2017. un 13.09.2017. sanāksmju protokoliem par publiskās apspriešanas laikā
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Lapubirzē” ar kadastra numuru 3874 006
0291 – 24,87 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu S. O.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lapubirzē” nosacīto cenu EUR 26 195,57 (divdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Līdzenumi” ar kadastra numuru 3864 008
0002 – 9,6 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, par labu A. P.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Līdzenumi” nosacīto cenu EUR 10 503,60 (desmit
tūkstoši pieci simti trīs euro un 60 centi).
Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu līdz EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi)
apmērā Rugāju novada pensionāru biedrības priekšsēdētājai L. L. transporta izdevumu segšanai uz Eiropas senioru organizācijas 55 gadu jubilejas konferenci Vīnē
(Austrija). Segt transporta izdevumus (degvielas iegādes izdevumus – divi litri dienā)
I. M. kas rodas nogādājot bērnus no dzīves vietas uz skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ 2017./2018. mācību gadā.
Ievēlēja Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā Birutu Bikaviņu.
Nolēma slēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu no 2017. gada 22.
septembra Darba likuma 100. panta ceturtās daļas kārtībā ar Anitu Everti. No 2017.
gada 22. septembra izslēgt Anitu Everti no Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanas komisijas un Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva.
Apstiprināja Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikumu.
Apstiprināja ar 2017. gada 1. septembri Rugāju novada pašvaldības noteikumus
Nr.6/2017 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.
Turpinājums 3.lpp.
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Nolēma atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Iepazīsim, lai
nosargātu” iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda, valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”,
aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” īstenošanai. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām – 515,64 EUR (pieci simti piecpadsmit euro 64 centi)
no Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžeta.
Nolēma atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Bērnu
rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā”, iesniegšanai Eiropas Savienības
(ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 954,09 EUR (deviņi
simti piecdesmit četri euro 09 centi), no Rugāju novada pašvaldības 2018.gada
budžeta.
Nolēma atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „Interaktīvas
prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju novadā” pilnveidošana”, iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu
konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā
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19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 499,90 EUR (četri simti deviņdesmit
deviņi euro 90 centi), no Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžeta.
Nolēma atbalstīt biedrības „Lācītis 6” sagatavoto projektu „Draudzības iela”,
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta apstiprināšanas gadījumā ieplānot
projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām
– 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi), no Rugāju novada pašvaldības 2018.
gada budžeta.
Nolēma atbalstīt Rugāju novada domes, kā sadarbības partnera sagatavoto projektu „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Projekta
apstiprināšanas gadījumā ieplānot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 138 346,87 EUR ((viens simts
trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro 87 centi). Līdzfinansējumu nodrošināt ņemot kredītu Valsts kasē.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017

Informācija sociālajos jautājumos
Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2017.gada 1.augusta līdz 31.augustam:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 194,00 EUR,
dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm un maznodrošinātie I gr.inv.,vientuļie pensionāri) – 603,00 EUR, pabalsts veselības aprūpei –
332,00 EUR, pabalsts bāreņiem – 324,00 EUR, bēru pabalsti –75,00 EUR, dzimšanas
pabalsts – 290,00 EUR, pārējie pabalsti –738,00 EUR (pabalsts veicot sab.darbu- 60,00
EUR; pabalsts jubilāriem – 60,00 EUR; donoriem – 48,00 EUR; mācību piederumiem
-570,00 EUR)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2017.gadam –
67030,00 EUR;
Izlietotie līdzekļi augustā – 2556,00 EUR;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma – 36296,00 EUR.
Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 18 personām, piešķirts trūcīgas personas
statuss – 19 personām, piešķirts GMI pabalsts – 1 ģimenei, piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss – 9 ģimenēm,

Informācija: Rugāju novada Sociālais dienests

piešķirts maznodrošinātas personas statuss - 10 personām,
piešķirts ārstēšanās pabalsts – 17 personām, piešķirts bērna
piedzimšanas pabalsts – 2 ģimenēm, piešķirts apbedīšanas pabalsts – 1 personai, piešķirts dzīvokļa pabalsts – 14 personām,
piešķirts pabalsts skolas piederumu iegādei – 49 skolēniem,
piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski derīgo darbu – 3 personām, piešķirts pabalsts ēdināšanai (pusdienām) 1,50(EUR)
dienā no 01.09.2017. -31.12.2017. diviem trūcīgo ģimeņu bērniem,
kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs.
Atgādinām, ka katram skolēnam, kurš mācās Rugāju novada
skolās vai pirmskolas izglītības iestādēs, sākot ar piecgadīgo
bērnu grupu, pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 EUR
apmērā. Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jādodas uz sociālo dienestu un jāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti
jābūt bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. Pabalstu iespējams saņemt līdz 2017. gada oktobra mēneša beigām.

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes
gabalu
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056, Rugāju novada
Lazdukalna pagastā, 5,00 ha platībā. Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. tālr. 27803039), vai griezties Rugāju novada domē
(Kurmenes iela 48, Rugāju novads, Rugāju pagasts).

Iedzīvotāju zināšanai
Informācija: Rugāju novada domes
administrācija

Rugāju novada domes 2017. gada 29. jūnija sēdē
tika izskatīts jautājums par Sociālā aprūpes centra
„Rugāji” reorganizāciju to pievienojot Sociālajam
dienestam.
Rugāju novada dome, lemjot par iestādes reorganizāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izvērtēja
Rugāju novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes
centra “Rugāji“ (SAC “Rugāji”) vadītāju pienākumus.
Izvērtējot iestāžu vadītāju kompetences, tika nolemts
SAC “Rugāji” pievienot Sociālajam dienestam.
Informējam, ka pievienošana nekādā veidā neietekmē SAC “Rugāji” sniegto pakalpojumu kārtību to sniegšana nav pārtraukta un tie tiek sniegti līdzšinējā kārtībā un turpmāk SAC “Rugāji” pastāv kā Rugāju
novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

„Dienas bez rindām” no 2017. gada 2. oktobra līdz
2017. gada 6. oktobrim
Rugāju VPVKAC speciāliste Laura Konivale
Rugāju valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs un Benislavas valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs arī šogad
piedalīsies ikgadējā informatīvajā akcijā „Dienas bez rindām”, tāpēc aicina
iedzīvotājus izmantot
iespēju personīgi pārrunāt interesējošos jautājumus klātienē par elektroniskajiem
pakalpojumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija kopš 2015. gada sadarbībā ar vismaz 80 partneriem īsteno ikgadējo informatīvo akciju „Dienas bez rindām”.
Ciešā sadarbībā ar partneriem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir sniegtas vismaz
30000 konsultācijas un no tām gandrīz
8000 konsultācijas par e-pakalpojumiem,

palīdzot atklāt elektroniskās pārvaldes sniegtās
priekšrocības. 2016. gada akcijas „Dienas bez rindām”
ietvaros veiktais socioloģiskais pētījums liecina, ka izmantot elektroniskos pakalpojumus iedzīvotājus visvairāk attur bailes no iespējamiem pārpratumiem vai
kļūdām, tādēļ iedzīvotāji labprāt izvēlas personīgi tikties.
Sekojoši, daļa iedzīvotāju atzīst, ka neprot pietiekami
labi strādāt ar datoru un internetu. Pētījums apstiprina,
ka praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais
risinājums ieradumu maiņai.
VPVKAC Rugāju novada domē
LAURA KONIVALE
Tālrunis: 66954841, e-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC Lazdukalna pagasta pārvaldē
VELTA LEONE
Tālrunis: 25446353,
e-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
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Par ārkārtas situācijas izsludināšanu un
kompensāciju saņemšanu Rugāju
novada lauksaimniekiem
Rugāju novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste
Agrita Luža

Sakarā ar ilgstošajām spēcīgajām
lietavām un lielo nokrišņu daudzumu 2017. gada 23. augustā
un 24. augustā, Rugāju novada
administratīvajā
teritorijā
appludināti lauksaimniecības kultūras
sējumi un stādījumi, pļavas, izskalotas caurtekas. Radīti nopietni zaudējumi pašvaldībai, uzņēmējiem un
iedzīvotājiem.
Rugāju novada pašvaldība ir apkopojusi informāciju par postījumiem
pašvaldības infrastruktūrai, ceļiem, kā
arī par zaudējumiem, kādus dabas stihija nodarījusi novada lauksaimniekiem. Atbilstoši sākotnēji apkopotai informācijai, cietuši vairāk nekā 1650 ha
dažādu
lauksaimniecisko
kultūru
sējumu. Rugāju novada administratīvajā teritorijā ir izskalotas sešas ceļu

caurtekas, daļa ceļu bija neizbraucami. Applūdušajās teritorijās nodarīti būtiski zaudējumi infrastruktūrai un saimnieciskajai darbībai.
Lauksaimniekiem ir iznīcināta ne
tikai šā gada raža, bet arī nodarīti postījumi, kas apdraud lauksaimniecības stāvokli turpmākajos
gados.
2017. gada 29. augustā tika sasaukta Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtības galvenais jautājums bija par pieprasījumu
izsludināt ārkārtējo situāciju. Notikušajā sēdē Rugāju novada domes
deputāti vienbalsīgi nolēma aicināt
Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju
lauksaimniecībā Rugāju novada
administratīvajā teritorijā, paredzot
noteikta režīma darbības ietekmi
lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 24 mēnešus.

Informācijai:
Lauku attīstības konsultante VELTA LEONE
Tālrunis: 28398550, e-pasts: lauki@rugaji.lv

Aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot
ārpus Latvijas
Informācija: Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome

18. septembrī notika Zemkopības
ministrijas (ZM) Konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes (LOSP) vadība. Sēdē tika
diskutēts par situāciju Latgalē un
Latvijas laukos saistībā ar ilgstošajām lietavām.
Jau šobrīd Lauku atbalsta dienests
(LAD) pieņem pieteikumus par zemniekiem radītajiem zaudējumiem no
ārkārtas stāvokļa noteiktās teritorijas.
Uz piektdienu bija pieņemti 694 pieteikumi, no kuriem apsekoti jau 513
lauksaimnieki ar kopplatību 18247 ha.
Pēc LAD prognozēm un lauksaimnieku viedokļu uzklausīšanas līdz pieteikšanās termiņa beigām - 2.oktobrim,
varētu vēl būt nesaņemti iesniegumi no
2/3 applūdušo teritoriju. LAD ģenerāldirektore uzteica Latgales zemnieku
godaprātu piesakoties zaudējumu kompensācijai, iesniedzot tikai zaudētās
platības.
Zaudējumi tiks kompensēti jebkuram zemniekam neatkarīgi no
saimniecības lieluma. Skaidrības labad
gan ir jānošķir piemājas dārziņi, kuros
par radīto zaudējumu gadījumiem ir
jāgriežas vietējā pašvaldībā nevis LAD.
ZM informēja, ka iepriekšējā nedēļā
ir pieņemts lēmums par sankciju nepiemērošanu zemniekiem, kuri līdz
15.septembrim nebūs novākuši ražu
plūdu skartajās teritorijās. Tāpat ir pagarināti Lauku attīstības programmas

(LAP) projektu uzsākšanas un/vai
nobeiguma termiņi līdz 2018.gada
septembrim. Akcizētās dīzeļdegvielas piešķiršanā 2018.gadam par
pamatu tiks ņemta 2016.gada izlaide
no ha, nevis 2017.gada fakts.
Premjers un Zemkopības
ministrs ir vienojušies ar banku, Finanšu institūcijas ALTUM un Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) vadītājiem par termiņu pagarināšanu
izsniegtajiem kredītiem un nodokļu
maksājumiem, bez papildus sankcijām zemniekiem, kuri personīgi
vērsīsies bankā vai VID ar pamatotu
prasību. Nosacījums gan ir viens: ir
jābūt labai kredītvēsturei un korektai līdzšinējai nodokļu nomaksai.
Sēdē tika minēti gadījumi, kad
Polijas un Lietuvas uzņēmēji apbraukā pierobežas lauksaimniekus
ar piedāvājumu uzpirkt rupjo lopbarību un sienu ruļļos. LOSP aicina
vietējos zemniekus šo sienu pārdot
tomēr pašu kolēģiem - lopkopjiem,
jo pēc aplēsēm Latvijā šobrīd ir
bijis iespējams sagatavot ne vairāk
par 60% nepieciešamās rupjās lopbarības. Šajā jautājumā esam gatavi
būt starpnieki tajos gadījumos, kad
kāds lauksaimnieks meklēs pircēju
šā gada vai iepriekšējā gada
sienam, rakstot mums uz losp@
losp.lv.
Analogi ir ar salmiem ruļļos pakaišiem.

“KURMENĪTE” 2017. gada septembris

Iedzīvotāju zināšanai
Publiskās apspriešanas ietvaros
tika saņemti priekšlikumi un
institūciju atzinumi par Rugāju
novada teritorijas plānojuma 1.
redakciju.
2017. gada 3. augustā un
2017. gada 13. septembrī notika
saņemto iesniegumu un institūciju
atzinumu izskatīšanas sanāksmes,
kuru protokolos ietverta atzīme
par priekšlikuma ņemšanu vērā
vai noraidīšanu.

Rugāju novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
Lonija Melnace

Izvērtējot Rugāju novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus, Rugāju
novada domes 2017. gada 21. septembra sēdē tika nolemts veikt Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas
pilnveidošanu.

Pieredzes apmaiņas brauciens par
klimata pārmaiņu pielāgošanās
jautājumiem
Rugāju novada domes projektu
vadītāja Linda Kadakovska

Lai stiprinātu pašvaldību kapacitāti un sniegtu iespēju pašvaldībām
izvērtēt pašvaldībā esošo situāciju saistībā ar klimata pārmaiņām,
Rugāju novada pašvaldība tika aicināta no 2017.gada 18.-21.septembrim piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.–2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājam un sadarbībā ar programmas donorvalsts partneri Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu organizētajā Divpusējās sadarbības fonda pieredzes apmaiņas pasākumā Norvēģijā par klimata
pārmaiņu pielāgošanās jautājumiem.
Pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis bija pārņemt Norvēģijas valsts un
pašvaldību institūciju pieredzi klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumu
risināšanā, īpašu uzmanību pievēršot vētru, jūras krastu erozijas un plūdu risku pārvaldības jautājumiem.
Apmeklējot Oslo, Lilehammeras un Kvamas pašvaldības tika gūta lieliska pieredze struktūras pārvaldīšanas filozofijā, domāšanas veidā un attieksmē
pret notiekošo mums apkārt. Tika apskatīti arī praktiski klimata pārmaiņu
pielāgošanās pasākumu piemēri - zaļie pilsētvides risinājumi „Zaļie jumti”, kā
arī upes gultņu atjaunošanas piemēri pielāgojot to apdzīvotajām teritorijām.
Apzinoties, ka Latvijas pašvaldību iespējas, salīdzinot ar Norvēģiju, ir ļoti ierobežotas gan cilvēkresursu, gan finanšu jomā, bija vērtīgi redzēt problēmu
risināšanas iespējas un veidus. Ļoti būtiski, ka lielākoties visas lietas tiek
risinātas plānojumā un arī Latvijā pamazām šī izpratne aug.

Foto: no personīgā arhīva

Tā kā piedalīties pasākumā varēja ierobežots dalībnieku skaits, tad pasākumā tika aicinātas piedalīties tās pašvaldības, kuras izrādīja interesi
sadarboties ar Norvēģiju klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumos,
bet tomēr pasākums netika organizēts. Pieredzes apmaiņas braucienā
piedalījās pārstāvji no VARAM, kā arī pa vienam pašvaldību pārstāvim
no Viesītes, Daugavpils, Līgatnes, Gulbenes, Carnikavas, Liepājas, Rīgas,
Nīcas, Jūrmalas un Rugājiem.

“KURMENĪTE” 2017. gada septembris

Izmaiņas valsts
garantēto uzturlīdzekļu
izmaksā
Informācija: Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija

No 01.09.2017. uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī
pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns
turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību,
arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas
Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam. Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiks veikta bērniem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas turpina
iegūt augstāko izglītību.
Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta, bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina iegūt
izglītību Latvijas Republikā?
Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts
piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš
sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu
izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācijā.
Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā
minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par
uzturlīdzekļu maksāšanu. Ja starp bērnu, kurš
sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par
uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis
pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.
Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas
nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts
piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērns spēs pats sevi
apgādāt.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus: personai, kurai
par labu ar tiesas nolēmumu piedzīti uzturlīdzekļi, jāiesniedz
uzturlīdzekļu izmaksas
iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācijā.
Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda tiks veikta pamatojoties uz tiesas
nolēmumu.
Svarīgi: lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, no tiesas saņemtajam
izpildu rakstam jābūt iesniegtam zvērinātam tiesu
izpildītājam un no zvērināta tiesu izpildītāja jābūt
saņemtam paziņojumam, ka parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilda.
Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tā tika
veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas
nolēmuma)
Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš
sasniedzis pilngadību jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācijā.
Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa
ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā
minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par
uzturlīdzekļu maksāšanu.
Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu
maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību,
var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par
uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.
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Informatīvs seminārs Rugājos par dabas skaitīšanu
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada domi 18.OKTOBRĪ PLKST. 11.00
LAZDUKALNA SAIETA NAMĀ (Benislavā) aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu
inventarizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros. Paredzamais semināra ilgums –
līdz divām stundām. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas vēstules par savu īpašumu apsekošanu, daļa tās saņems turpmākajos divos gados. Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi,
ieguvumus un sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram:
- Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
- Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
- Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops?
- Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?
- Tāpat seminārā piedalīsies dabas eksperts, kurš sniegs priekštatu par to, kā praktiski dabā notiek
biotopu inventarizācija, kā arī atbildēs uz interesentu jautājumiem.
PROGRAMMA:
11:00 – 11:30 informācija par projektu “Dabas skaitīšanu”
11:30 – 11:50 dabas eksperts skaidro biotopu inventarizācijas praktisko norisi
11:50 – 12:30 atbildes uz jautājumiem
Jau iepriekš informēts, ka jūnija sākumā visā Latvijā sācies ES Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb
“Dabas skaitīšana”, kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu
izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019.gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Vairāk informācijas: www.
skaitamdabu.gov.lv

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Informācija: Lauku
atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro. Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
- Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz
2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no
2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
- Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz
2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
- Apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”
atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no
2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” -”Projekti un investīcijas”. Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā
2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu
Informācija: Biedrība „LATVIJAS
griežos”

ZEMNIEKU FEDERĀCIJA”

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi
un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi,
izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu
konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un
aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt
savus albūmus un izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimniecības un lauku pagātni un
tagadni, vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos

skaistākās Latvijas lauku ainavas. Konkursam ir
jāiesūta divu fotogrāfiju salikums tēmās “Zemnieka
darbs cauri gadsimtiem” un/vai “Lauku sēta cauri
gadsimtiem”, kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā
gadsimtā un otra – iepriekšējā gadsimta sākumā.
Savukārt par tēmu “Latvijas lauku ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada 5.septembra līdz 2017.gada 5.decembrim. No konkursa
labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza
daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada 4.maijā.
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Muzikāla nodarbība Rugāju novada
mazuļiem

“KURMENĪTE” 2017. gada septembris

Foto: Anita Everte

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

21. septembrī notika mazuļu nodarbība. Šoreiz pie mazuļiem un viņu
vecākiem ciemojās ronītis Robis un skolotāja Iluta no mūzikas skoliņas
„YAMAHA”. Nodarbību apmeklēja 8 mazuļi ar saviem vecākiem.
Ronītis Robis - tā sauc bērniem no 4 mēnešu vecuma domātās programmas galveno tēlu – baltu, pūkainu ronīti. Ar vienkāršu stāstu palīdzību programmā „Robis” tiek muzikāli izzināta pasaule un apgūtas bērnu attīstības
pakāpes. Iesaistot atšķirīgus mācību elementus, bērniem tiek piedāvātas
daudzveidīgas alternatīvas, kā gūt pirmo mūzikas pieredzi. Koncepcijas būtība ir „brīvās atklāšanas” princips, kas bērniem paver iespēju piedāvāto atklāt
pašiem savā praksē. Vecākiem nav vadošā vai virzošā loma, viņi vienmēr
paliek tikai novērotāju, paša procesa stimulētāju pozīcijā.
Mazuļiem un vecākiem nodarbība patika un radīja interesi. Arī nodarbības organizatore Sanita Čakāne atzina, ka šādi pasākumi ir saistoši kā
mazuļiem, tā vecākiem.

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2017./2018.mācību gadā
Autobuss

Mercedes - Benz Sprinter 516 (valsts reģistrācijas numurs HN 4842 )

Autobusa vadītājs

Valdis Blūms (tālrunis 27805482)

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

No rīta

Pēcpusdienā

Rugāji – 7.00
Kozupe – 7.05
Daudzene – 7.08
Silenieki – 7.20
Daugasne – 7.35
Baldones – 7.40
Rugāji – 7.55 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 15.15 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Kozupe – 15.20
Daudzene – 15.23
Daugasne - 15.35
Silenieki – 15.37
Baldones – 15.50
Rugāji – 15.55 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 8.00 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Vectilža – 8.20
Purvabērzi –8.28
Sudarbe- 8.30
Kraukļeva – 8.35
Dubļukalns – 8.40
Medņi – 8.45
Rugāji – 8.50 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 16.00 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)
Medņi – 16.05
Dubļukalns – 16.10
Kraukļeva – 16.15
Sudarbe –16.20
Purvabērzi – 16.22
Vectilža – 16.30
Rugāji – 17.00

Autobuss

Mercedes - Benz Intouro (valsts reģistrācijas
numurs HN 8928)

Automašīna

Autobusa vadītājs

Jānis Lesnieks (tālrunis 27863348)

Automobiļa vadītājs Kaspars Leons (tālrunis 27220907)

No rīta

Pēcpusdienā

Liepari 7.30

Benislava 15.00

Skujetnieki 7.40

Kapūne 15.07

Mastarīga 7.55

Rugāji (ienāk) 15.15

Bērzpils 8.00

Rugāji (atiet) 15.30

Vecpils 8.02

Kapūne 15.43

Ozolnes 8.10

Benislava 15.50

Benislava 8.17

Ozolnes 15.59

Kapūne 8.24

Bērzpils 16.07

Vidussala 8.30

Vecpils 16.09

Rugāji 8.35

Mastarīga 16.14

Benislava 8.50

Liepari 16.20
Skujetnieki 16.30

VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs
GM 9641)

No rīta

Pēcpusdienā

Benislava – 7.25
Anengofa – 7.30
Kareļi – 7.35
Tinkaunieki – 7.40
Cirtums – 7.45
Liepnīte – 7.50
Liepari – 7.55
Benislava – 8.00

Benislava – 14.00
Griestiņi – 14.10
Lukstiņi – 14.20
Rugāji – 15.10
Anengofa – 15.15
Benislava – 15.20

Lazdukalns – 8.05
Anengofa – 8.15
Rugāji – 8.25
Griestiņi – 8.33
Lukstiņi – 8.43
Svilpova – 8.50
Benislava – 8.55

Benislava –15.20
Liepari – 15.30
Liepnīte – 15.40
Cirtums – 15.45
Tinkaunieki – 15.50
Kareļi – 15.55
Anengofa – 16.00
Benislava – 16.05

Liepari 16.40
Augstāk minētos maršrutus izbrauc darba dienās (izņemot skolēnu brīvdienas) laika posmā no 04.09.2017. līdz 31.05.2018. Var būt izmaiņas maršrutos,
lūdzu sekot līdzi izmaiņām! Neskaidrību gadījumā zvanīt: Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, tālrunis 27800548 .
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Realizēts projekts „Brīvdabas estrādes
Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes
labiekārtošana”
Rugāju novada domes Kultūras
nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Projekts tika uzrakstīts un iesniegts
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) 2016. gadā, 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” ietvaros.
Realizējot izstrādāto projektu tika
sasniegti tā izvirzītie mērķi: Atjaunot
sliktā stāvoklī esošo parka estrādi,
veidot skatītāju solu rindas, izveidot
bruģētus gājēju celiņus, labiekārtot
parka teritoriju, veicināt Rugāju novada tēla pievilcību, kultūras un tūrisma procesu attīstību novada teritorijā.
Rugāju novada iedzīvotājiem aug
vajadzības pēc kultūras iespējām laukos un parka teritorija ar estrādi ir viena no galvenajām pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek
vērienīgi pasākumi, kur bieži uzstājas
gan mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā pazīstami
mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra
izrādes. Mūsu parku labprāt apmeklē
arī tūristi, to iecienījuši kāzinieki utt.
Parkā notiek arī novada vidusskolas
pasākumi, kura ir mūsu lielākais sadarbības partneris novadā. Taču iepriekšējā parka estrāde celta jau vairāk
kā 20 gadus atpakaļ, laika apstākļu un
Vārnienes upes palu iespaidā tā bija
sliktā stāvoklī. Tika izstrādāts projekts
vairākās kārtās parka labiekārtošanai.
Pirmajā kārtā tika paredzēta esošās dēļu grīdas nomaiņa un estrādes
deju laukuma palielināšana, kā arī
dziedātāju pakāpienu pārbūve, kura
tika realizēta no pašvaldības budžeta

līdzekļiem. Tālāk bija jāveic otrā un
trešā kārta, kas paredz skatuves daļas
izbūvi, zem skatuves ierīkotas divas
palīgtelpas. Bija paredzēts papildināt,
pārveidot un atjaunot esošās skatītāju rindas, ierīkot bruģētus gājēju
celiņus, noklāt pie parka esošo stāvlaukumu ar šķembām, uzcelt divas
tualetes, kas arī projekta realizācijas
laikā tika paveikts. Pēc projekta
realizācijas labiekārtotais parks ilglaicīgi kalpos kā pasākumu un atpūtas vieta Rugāju novada un Ziemeļlatgales novada iedzīvotājiem. Labuma guvēji no šī projekta būs
apmeklētāji vairākos tūkstošos. Projekta veikšanas rezultātā ir uzcelta
estētiski pievilcīgāka estrāde, kas labi
iekļaujas esošajā ainavā.
Kopējās projekta izmaksas
sastāda 54 668,13 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 45 180,27 eiro. Publiskais
finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta
realizāciju sastāda 45 000 eiro no
attiecināmajām izmaksām Rugāju novada domes līdzfinansējums
9668,13 eiro apmērā.
Paldies Balvu partnerībai, kura
projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību
un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas
dzīves dažādošanas iespējas lauku
apvidū. Lielu paldies šī projekta
realizācijas iespējā sakām Rugāju
novada domei, kura piekrita šī
projekta līdzfinansējumam. Tāpat
paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels
paldies visiem kultūras pasākumu
apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi
ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu parka teritorijas
labiekārtošanā. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

Foto: Gunta Grigāne

Foto: Gunta Grigāne

Foto: Gunta Grigāne

Vides izglītības pasākums „Unisonā ar
dabu”
Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma

attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa

Augusta nogalē Rugāju novada jaunieši aizvadīja divas piedzīvojumiem
pilnas dienas, kuras bija ļoti lietainas un slapjas, taču nebūt netraucēja
baudīt dabu visā tās daudzveidībā – apmeklēt gleznainā Teirumnīku purva
apskatei izveidoto laipu taku 800 metru garumā, uzkāpt uz jumta ūdens tūrisma centrā Bāka, lai apskatītu Lubāna ezera plašumus un nakšņot teltīs
Lubāna ezera krastā.
Unisonā ar dabu un jautrās sarunās pie ugunskura Lubāna ezera krastā
tika aizvadīta nakts, taču kāds atcerēsies savu pirmo peldi naksnīgajā Lubāna
ezerā, kāds cits spraigo volejbola spēli pie Ūdens tūrisma attīstības centra Bāka
un elpu aizraujošos dabas skatus, vēl kāds to, cik ļoti garšoja pašu vārītā zupa
uz ugunskura un to cik daudz var apēst svaigā gaisā visas nakts garumā… tas,
ka pamalē visu laiku biju vērojamas baltas zibens švīkas debesīs un tomēr nācās
uzsliet nojumi, kas pasargāja no lietus naktī, vērta šo pārgājienu vēl interesantāku.
Projekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Foto: Jānis Ikstens
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Skolēni viesojas ābeļdārzā
Rugāju novada vidusskolas sākumskolas
metodiskās komisijas vadītāja Agita Kukurāne

Šī skolas gada otrā mācību nedēļa Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem tika aizvadīta dzejiskās noskaņās. Šī gada tēma “Ābolu
un vārdu spēles” tika izdzīvota gan klasēs- lasot, sacerot pašiem, mācoties
no galvas, meklējot grāmatās dzejoļus par āboliem, ilustrējot tos, gan mācību ekskursijas laikā- apmeklējot G. Zoža Z/S “Upmalas” ābeļdārzu.
Foto: Agita Kukurāne

“KURMENĪTE” 2017. gada septembris

Par to, kas aug kūdrā, varēja pārliecināties, apskatot z/s „Dālders” krūmmelleņu un lielogu dzērveņu plantācijas. Veselīga dzīvesveida atbalsta biedrības
„Kopā mēs varam!” pārstāve D.Brezinska skolēniem stāstīja, ka krūmmellenes
un dzērvenes ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas ogas. Sajūsminoties par
skaistajām un garšīgajām ogām, skolēni klausījās stāstījumu, kā tika iestādīti
stādi, kā tiek kopti, kā novākta raža. Bērni secināja, ka jāiegulda smags darbs,
lai varētu tikt pie tādām ogām. Ogu lauki ir lieli, pie to novākšanas sezonā tiek
nodarbināti ap 80 strādnieku. Šai darbības nozarē nepieciešami ogu lasītāji,
kuri darbu veic ar rokām, vajadzīgi ogu fasētāji, pārvadātāji un pārstrādātāji.
Šogad labi padevušās dzērvenes, tādēļ tiek gaidīti čakli lasītāji.
Rugāju novada Eglaines pamatskolas jaunāko klašu skolēni ne tikai iepazinās ar profesijām, bet arī ar uzņēmējdarbību- kūdras ieguvi un ogu audzēšanu.
Tika radīts priekšstats, kā izmantot dabas resursus, kā organizēt darbu, kādi
pamatlīdzekļi nepieciešami, kādi darbaspēka resursi vajadzīgi. Saprata arī to,
ka laika apstākļi būtiski nosaka , vai tiks strādāts ar peļņu vai zaudējumu.
Foto: Iveta Birkova

Jo, kā gan citādi lai uzzinātu, no kurienes rodas tie sārtvaidži āboli, ko
skolēni ik ziemu tik labprāt notiesā esot programmas “Skolas auglis” dalībnieki.
Kādi darbi ir darāmi ābeļdārzā visa gada garumā, kādas gudrības un darba
prasmes vajadzīgas dārzkopim, vai ar ābolu audzēšanu var nopelnīt arī naudušie bija galvenie jautājumi, kurus bērniem stāstīja un skaidroja saimnieki.
Bērni arī uzzināja, ko nozīmē jēdziens “ekoloģiskā lauksaimniecība”, jo arī
šinī ābeļdārzā āboli tiek izaudzēti pilnīgi tīri no dažādām indēm un mākslīgiem
mēslojumiem, tādēļ ir jo īpaši veselīgi un droši lietojami skolēnu uzturā.
Lai gūtu kaut nelielu priekšstatu par darba vidi augļkopībā, saimnieki
parūpējās arī par iespēju skolēniem pašiem mazliet pastrādāt augļu dārzā - nest
un dedzināt izzāģētos zarus, vākt ābolus sulai un līdzņemšanai. Nodarbības
noslēgumā saimnieki skolēniem vēl pastāstīja arī par dažādajām ābolu šķirnēm,
to īpašībām, uzglabāšanu, kā arī trīs no tām piedāvāja salīdzināt pašiem, nodegustējot tos turpat uz vietas. Našķošanos ar āboliem lieliski papildināja saimnieces gatavotais mājas siers, kas vienlīdz lieliski garšoja gan skolēniem, gan skolotājām. Sakot lielo “Paldies!” un “Uz redzēšanos!” saimniekiem,
bērni nu jau zināja, ka ar šī dārza āboliem viņi patiešām drīz saredzēsies, jo, kad
koku zarus locīs aukstie ziemas vēji, “Upmalu” āboli- veselīgi un sārti nāks pie
mūsu skolas bērniem palīdzot augt veseliem un stipriem.
Paldies Veltai un Gunāram Zožiem par atsaucību un veltīto laiku, lai skolēnu
mācību darbs kļūtu interesantāks un papildināts ar praktisku darbošanos.

Profesiju diena Naudaskalna kūdras
purvā
Rugāju novada Eglaines pamatskolas Sākum-

skolas MG vadītāja Iveta Birkova

13.septembrī Rugāju novada Eglaines pamatskolas karjeras izglītības programmas ietvaros bija paredzēta Profesiju diena Naudaskalna kūdras
purvā.
Lai arī naktī bija pamatīgi lijis, tomēr 1.-6.kl.skolēniem cerība doties izbraukumā nebija zudusi. Pa laikam pavīdēja kāds saules stariņš, un bērnu noskaņojums bija labs. Mērojot kājām pārsimts metrus no autostāvvietas uz purvu, varēja vērot kūdras kluču krāvumus, kas skolēnos raisīja interesi uzzināt, kas tie tādi
un kā tie radušies.
Grupu sagaidīja SIA „ Balvi Flora „ īpašnieks I.Zaharāns, kurš iejutās gida
lomā, lai pastāstītu par uzņēmuma darbību un strādājošo profesijām. Viņš
uzsvēra, ka jebkuras profesijas ieguve sākas ar centīgu mācīšanos skolā, ar
vienkārša darba veikšanu, piem., kūdras kluču kraušanu. To var darīt arī skolēni
vasaras brīvlaikā. Viņš minēja piemērus, kā , centīgi strādājot, jaunieši var pat
nopelnīt naudu automašīnai. Ja iepatīkas darbs kūdras purvā, var apgūt mehāniķa profesiju un strādāt gan kā autovadītājs, gan kā kūdras pārstrādes tehnoloģiju speciālists.
Šoruden lietavu dēļ kūdras ieguve ir pārtraukta, tādēļ bērniem nebija iespēja
vērot darbību, taču tehnika bija apskatāma, un I.Zaharāns sniedza izsmeļošas
atbildes uz skolēnu jautājumiem.
No purva kūdras kluči tiek nogādāti pārstrādes cehā. Skolēni ar interesi
klausījās stāstījumu par kūdras ceļu pa fasēšanas līniju, līdz tā nonāk kravas automašīnā un ceļo uz dažādām Eiropas valstīm. Bērni varēja uzzināt, ka
Naudaskalna kūdru izmanto tuksneša zonas valstīs, piem., Apvienotajos Arābu
Emirātos, Ēģiptē u.c., lai ierīkotu zālājus un stādītu košumkrūmus.

Skolēni un skolotāji saka paldies Gabriela un Daniela mammai Daigai par jauko ekskursiju, par gandarījumu un pozitīvām emocijām! Paldies SIA „Balvi
Flora”īpašniekam I.Zaharānam par skolēniem atvēlēto laiku un interesanto
stāstījumu! Lai Jums pietiek spēka un izturības, lai Jums vairojas prieks darbā,
ko darāt!

25. septembrī Latvijā – “Pasaules labāko
ziņu diena”
Rugāju novada vidusskolas skolotāja

Iveta Useniece

Pirmdien, 25. septembrī visos Latvijas reģionos notika informatīvi izglītojoša akcija ilgtspējīgas attīstības un rīcības atbalstam “Pasaules labāko
ziņu diena”.
Rugāju novada vidusskolas ekopadome šajā dienā devās ciemos pie
saviem skolasbiedriem un iegriezās katrā mācību kabinetā. Tika apciemoti
gan bērni, gan pieaugušie- Rugāju novada vidusskolas bērnudārza audzēkņi,
Rugāju novada iestāžu darbinieki. Skolēni dalījās labajos nodomos un savos
izvēlētajos mērķos arī ar novada iedzīvotājiem, ko satika uz ielas. Uz īpašiem
videi draudzīgiem kļavlapu plakātiem tika uzskatāmi izvietoti RNV klašu
kolektīvu aktualizētie mērķi: saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras
un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību; nodrošināt ilgtspējīgus
patēriņa paradumus un ražošanas modeļus; aizsargāt, atjaunot un veicināt
sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu; veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai
attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem, atbildīgas institūcijas.
Skolēni dalīja uzlīmes, avīzi, sarunājās ar vienaudžiem par aktuāliem vides
izaicinājumiem, saņēma smaidus un pozitīvas emocijas. Pasaule kļūst labāka,
jo mēs par to rūpējamies!
Foto: Iveta Useniece
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Piektā klase atklāj jauno mācību gadu ar pavasarī nopelnīto
Rugāju novada vidusskolas skolotāja
sētiņas apgleznošanas ekskursiju
Iveta Useniece
Foto: Mārīte Orniņa

Ar skaistu mācību ekskursiju 8.septembrī ir iesācies jaunais mācību gads
Rugāju novada vidusskolas 5.klases skolēniem– apgleznotās sētiņas idejas
autoriem. Ir izbaudīti piedzīvojumi projekta “Rotaļu laukumiņa sargi” kā
konkursa “100 darbi Latvijai” (ko organizē ZAAO) uzvarētājiem. Balva – ekskursija uz lidostu “Rīga” un Cosmos ilūziju muzeju. Paldies par
dāvanu! Skolēni vērtē ekskursiju kā interesantu, aizraujošu un izzinošu,
noderīgu arī turpmākās profesijas izvēlē.
Ekskursija lidostā “Rīga” iesākās ar drošības instruktāžu, ar gida stāstījumu
par lidostu un muitas kontroles iziešanu. 2014.gadā lidosta “Rīga” nosvinēja 40
gadu jubileju. Lidostas būvniecība noritēja no 1965. -1974. gadam. Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir

Novada Vanadzēnu aktivitātes

šī reģiona galvenais gaisa satiksmes
centrs, kas nodrošina pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu
ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz
Eiropas un citām pasaules valstu
pilsētām.
No starptautiskās lidostas “
Rīga” ir iespējams doties uz 89
galamērķiem. Tiešie lidojumi ir uz
29 valstīm. Ik pēc 6 minūtēm nolaižas vai paceļas kāds gaisa kuģis.
Ir apmēram 200 ielidojošie un 200
izlidojošie reisi diennaktī. Skrejceļa
platums – 45 m, garums – 3200 m.
Lidostas darbu nodrošina ļoti daudzi profesionāli darbinieki dažādos
posteņos. Jautrību izraisīja stāsti
par lidostā izbēgušajiem pasažieriem - dzīvniekiem. Ceļš no lidostas
veda uz AB dambi. Tas ir viens no
dambjiem, kas tika uzcelts, lai nodrošinātu stabilu Daugavas krasta
līniju. Tā pamati uzcelti 1886.gadā,
sākotnēji tā garums bija 42,6m plats
un 745 metrus garš. Dambja virsbūve kalpoja kā kuģu iekraušanas
un izkraušanas vieta. Kā osta dambis kalpoja līdz 1944.gadam, kad
to uzspridzināja vācu karaspēks.

Dambja atjaunošana notiek 20.gs. 50.gados. Līdz pat šai dienai dambis nav rekonstruēts, uz tā veikti tikai remonta
darbi. Mūsdienās tur notiek izklaides
un kultūras pasākumi. Tā ir lieliska foto
sesiju vieta, no kuras paveras Vecrīgas
burvīgā panorāma. Uz AB dambja kopš
2016.gada nogales plīvo Latvijas karogs. Tā masts ir 60 m augsts. Jau no liela
attāluma redzams, kā Rīgas krustcelēs,
kur satiekas krasti, plīvo monumentālais
Latvijas karogs – dāvana Latvijas valstij
simtgadē.
Tālāk mūsu maršruts veda cauri
Vecrīgai – Rīgas vēsturiskajam un
ģeogrāfiskajam centram– arhitektūras un
senatnīguma šedevram. Vecrīgā atrodas
unikālas dzīvojamās un sakrālās celtnes.
Ilūziju muzejs “Cosmos” atrodams
Doma laukumā 1A. Doma laukumu
apvij īpaša senatnes aura – tā ir vieta, kur
satiekas 7 ielas: Smilšu, Rozena, Šķūņu,
Zirgu, Pils, Jēkaba, Jauniela. Kad bijām
aplūkojuši ilūziju muzeja “Cosmos”
piedāvājumu, sapratām, ka tas nav tikai
parasts muzejs, tā ir interaktīva, neprognozējama un atraktīva, perfekta vieta
priekam ar draugiem. To nevar izstāstīt,
tas ir jāredz. To novēlam visiem!

Foto: Anita Stalidzāne

Vanadzēnu vadītāja
Anita Stalidzāne

Vanadzēniem jaunais mācību gads starpnovadu līmenī iesācies darbīgi.
Augusta izskaņā pabūts tradicionālajā trīs dienu salidojumā Viļakas novada Rekavas vidusskolā, sumināti Rekavas vanadzēni pastāvēšanas 20
gadu jubilejā.
Septembrī aizvadīta Rēzeknes novada Makašānu amatu vidusskolā
sporta diena un godam attaisnots novada vanadzēniem uzticētais pienākums
Rīgā Latviešu biedrības namā pasaules Daugavas Vanagu konferencē prezentēt
Latvijas vanadzēnus, nododot svinīgo solījumu Latvijas karogam.

Aicina ikvienu Rugāju novada
iedzīvotāju iesaistīties otrreizējo
materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu
darīt”
Rugāju novada vidusskolas
Sešgadīgo sagatavošanas grupa “Knariņi”

Rugāju novada vidusskolas sešgadīgo sagatavošanas grupa “Knariņi” aicina ikvienu Rugāju novada iedzīvotāju iesaistīties otrreizējo materiālu
(makulatūras, papīra, PET pudeļu) vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”, ko
sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” organizē SIA “ZAAO”.
Mums rūp, lai mūsu mājas - Rugāju novads, būtu skaists un sakopts. Mēs
gribam atpūsties un spēlēties tīrā vidē. Tāpēc esiet aktīvi un iesaistieties!
Makulatūru, papīru un PET pudeles Rugāju novada vidusskolā, Kurmenes ielā 87 varēs nodot jau no 1.oktobra, iepriekš sazvanot Izglītojamo
pašpārvaldes Saimnieciskās ministrijas pārstāvi Elgaru Adelču pa telefonu
27633142.
Lai otrreizējo materiālu vākšana būtu aizraujošāka, izsludinām konkursu par Lielākā dabas drauga noteikšanu. Pirmsskolas grupa vai klase, kas būs
savākusi visvairāk makulatūras un papīra, saņems pārsteiguma balvas. Makulatūra tiks svērta tās piegādes brīdī, rezultāti tiks apkopoti katra mēneša pēdējā mācību dienā. Akcijā var piedalīties ikviens interesents, ziedojot otrreizējos
materiālus kādai Rugāju novada vidusskolas grupai/klasei, vai arī piedalīties
konkursā individuāli.
Konkurss noslēgsies 2018. gada 31. martā, balvas tiks pasniegtas
skolas Nomināciju pasākumā.

Abu skolu vanadzēni pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa

Aicina sarosīties Bērnu Jauniešu un
Vecāku žūrijas ekspertus
Tas brīdis ir klāt, mēs atkal sākam lasīt un vērtēt grāmatas, jo Bērnu žūrija
2017 ir sākusies! Ja vēlies kļūt par grāmatu ekspertu, tad nāc uz Rugāju
bibliotēku, jautā bibliotekāram un pievienojies kuplajam lasītāju pulkam.
Grāmatas lasīt aicināti arī vecāki un vecvecāki, jo kas gan var būt labāks
par kopīgi pavadītu vakaru, lasot interesantas grāmatas!
Grāmatu sarakstu var izlasīt arī bibliotēkas mājaslapā, sadaļā- Bērnu un
jauniešu žūrija, http://www.bibliotekas.lv/rugaji/pages/bernu-un-jauniesu-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017.php
Lasīšanas veicināšana programma “Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada Latvijas Bibliotekāru
biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas
darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un
bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību
pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.
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“KURMENĪTE” 2017. gada septembris
Lazdukalna bibliotēkas bibliotekāre
Ligita Kalnēja

Šķirstot bibliotēkas vēstures lappuses neviļus nākas aizdomāties par visu notikušo… Un laikam piemērotākās ir svētku reizes, kad gribas griezt laika ratu atpakaļ, arī šoreiz… Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, toreiz Lazdukalna ciema bibliotēka, dibināta 1967. gadā. Pirmais ieraksts bibliotēkas
fondu summārās uzskaites grāmatā veikts 1967. gada 17. maijā. Diemžēl arhīvos nav saglabājies ciema izpildkomitejas sēdes lēmums par bibliotēkas
dibināšanu, tāpēc par oficiālo bibliotēkas dibināšanas laiku pieņemts uzskatīt 1967. gada 1. septembri, kā tas ir atzīmēts bibliotēkas pasē. Bibliotēka no
tās atvēršanas līdz 1969. gadam atradās Rūbānu sādžā, tagadējās Anckina Jāzepa mājās, kur tolaik atradās arī ciema izpildkomiteja. Kad 1969. gadā
ekspluatācijā tika nodota jaunā ciema izpildkomitejas ēka Benislavā, tur piešķirtas telpas arī bibliotēkai. No tā laika līdz mūsdienām bibliotēka te radusi
savu tagadējo mājvietu. 2006. gadā, atjaunotas bibliotēkai kaimiņos esošas pasta telpas un veikts remonts koridorā, izveidota invalīdu nobrauktuve. Līdz
ar to bibliotēka kļuva pieejama arī invalīdiem ar kustību traucējumiem. Gadu vēlāk bibliotēkas telpās veikts eiroremonts un bibliotēka iegūst jaunu
veidolu – mājīgas un gaišas telpas.
Lazdukalna bibliotēkas attīstība ir bijusi dinamiska un ienākot jaunajām
tehnoloģijām pilnveidojušies arī bibliotēkas pakalpojumi. 2003. gadā saņemot
VKKF atbalstu projektā bibliotēkai iegādāts kopētājs, savukārt, no 2005. gada
bibliotēkā jau ir pieejami datori un interneta pieslēgums. Tagad lasītājiem ir
pieejami 6 datori, krāsainais un melnbaltais printeris, skeneris un kopētājs.
Lai iegūtu papildus finansējumu bibliotēkas vides uzlabošanai un jaunajām
tehnoloģijām, bibliotekāre ir uzrakstījusi un iesniegusi 12 projektus, no kuriem
atbalstīti 7 projekti. Atbalstīto projektu ietvaros papildināts bibliotēkas krājums
ar jaunām grāmatām, plauktu daleņiem, mēbelēm - bērnu stūrītim, jauniem
galdiem un krēsliem lasītavai, kā arī iegādāts kopētājs un televizors ar DVD
lasītāju. Viena no bibliotēkas lielākajām vērtībām ir plašais novadpētniecības
materiālu krājums, kas apkopots vairāk nekā 40 mapēs un 7 albumos. Materiālos atrodama informācija par Rugāju novadu, Lazdukalna pagastu, Rugāju
novada Eglaines pamatskolu, pašdarbības kolektīviem, novadniekiem, aktīviem
cilvēkiem pagastā un citiem jautājumiem.
Bibliotēkas sen jau vairs nav vietas, uz kurām cilvēki dodas tikai pēc
grāmatām. Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem,
vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Lūkojieties
Lazdukalna bibliotēkas vēstures lappusēs atmiņā uzzibsnī daudz interesanti un raibi notikumi, kuri pilnveidojuši bibliotēkas ikdienas dzīvi. Bibliotēkas
telpas rotājušas daudz un dažādas tematiskās izstādes, kurās apkopoti vietējo
iedzīvotāju vaļasprieki: pagasta sievu rokdarbu izstāde, pašdarināto mīksto rotaļlietu izstāde “Mikausis”, skolotājas Ivetas Usenieces fotoizstāde “Ikdienības
fotoprieks”, adītāja Andreja Alfrēda Čakāna cimdu un zeķu izstādes ”Zvaigžņu
rakstos” un “Tādi raksti pūriņā”, Evas Leones apgleznoto trauku izstāde ”Otas
deja uz stikla” , vietējā gleznotāja Franča Zizlāna gleznu izstāde un daudzas
citas brīnišķīgas izstādes, kas tapa pateicoties vietējo iedzīvotāju atsaucībai.
Jau 16 gadus nemainīga vērtība ir bibliotēkas dalība lasīšanas veicināšanas
programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kuras ietvaros bērni lasa un
vērtē grāmatas. Katrs lasīšanas posms noslēdzas ar pasākumu bibliotēkā,
kad tiek sumināti visi centīgākie lasītāji. No 2012. gada šajā programmā var
piedalīties arī vecāki, kas devis bērniem iespēju lasīšanas prieku baudīt kopā
ar ģimeni. Gadu gaitā ļoti daudz un dažādi pasākumi notikuši sadarbībā ar Eglaines pamatskolu, kas vienmēr ar prieku iesaistās jaunu ideju realizēšanā.
Kā reiz teicis dižais latviešu dzejnieks Rainis: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”,
tāpēc arī šobrīd bibliotēka ir jaunu pārmaiņu priekšā – uzsākta grāmatu plauktu
nomaiņa (atsaucoties uz akreditācijas komisijas izteiktajiem atzinumiem), līdz
ar to bibliotēka atkal iegūs jaunu veidolu.
Bibliotēka ar savu potenciālu: iespieddarbu krājumiem, informācijas
iegūšanas iespējām, tehnoloģiskajām iekārtām, veic svarīgu misiju – vietējās
sabiedrības izglītības, kultūras, sociālo un informacionālo vajadzību apmierināšanu. Bibliotēka ir starpnieks starp uzkrātajām zināšanām, informāciju,
informācijas tehnoloģijām un bibliotēkas apmeklētājiem. Tas ir svarīgi mūsu
līdzcilvēkiem! Tādēļ visus padarītos darbus un ieguvumus nav iespējams vienā
reizē uzrakstīt. Turpināsim visi kopā rakstīt nākošās lappuses Lazdukalna
bibliotēkas vēsturē!
Ikvienas vietas patieso nozīmi pauž tur bijušo un esošo cilvēku darbi un domas, tāpēc šo atmiņu ceļojumu ir vērts noslēgt ar Lazdukalna bibliotēkas pirmās
bibliotekāres Terēzijas Maslovskas vārdiem par darbu bibliotēkā: ”Redzētais
un izlasītais padarījis manu dzīvi savdabīgāku un interesantāku. Grāmata manā
dzīvē ir kā brīnums, gaišas pacilātības stundas. Pateicoties grāmatu gudrībai,
esmu vieglāk tikusi pāri dzīves kukuržņiem un viesuļvētrām”.
BIBLIOTEKĀRI LAZDUKALNA BIBLIOTĒKĀ:
-Terēzija Petuka (tagad Maslovska) no 1967. gada jūlija - 1970. gada augustam
-Brigita Kivkucāne (Boževniece) 1970.gada augusta - 1972.gada jūnijam
-Anna Štekele (dzimusi Anča) 1972.gada jūnija – 1974. gada maijam
-Terēzija Maslovska (dzimusi Petuka) 1974.gada jūlija - 1975. gada februārim
-Marta Ivanova (dzimusi Pugača) 1975.gada jūnija – 1981.gada aprīlim
-No 1981.gada aprīļa līdz 1981. gada augustam bibliotēka slēgta, jo nav
bibliotekāra
-Ligita Zaharāne (tagad Kalnēja) no 1981. gada augusta - 1988. gada
septembrim
-Vija Ločmele no 1988. gada septembra – 1992. gada jūnijam
-Ligita Kalnēja (dzimusi Zaharāne) no 1992. gada jūnija – tagad.

“Redzētais un izlasītais padarījis manu dzīvi
savdabīgāku un interesantāku. Grāmata manā dzīvē ir
kā brīnums, gaišas pacilātības stundas. Pateicoties
grāmatu gudrībai, esmu vieglāk tikusi pāri dzīves
kukuržņiem un viesuļvētrām”. (Lazdukalna bibliotēkas pirmās
bibliotekāres Terēzijas Maslovskas vārdi par darbu bibliotēkā)
Lazdukalna bibliotēka 1969. gadā

Foto: no Lazdukalna bibliotēkas arhīva

Lazdukalna bibliotēka 2016. gadā

Foto: no Lazdukalna bibliotēkas arhīva

SASNIEGUMI UN AKTUALITĀTES:
- 1986. gads - bibliotēka starp rajona ciemu bibliotēkām izcīna 1. vietu sociālistiskajā sacensībā un iegūst tiesības uz gadu uzglabāt vimpeli „Bibliotēka sociālistiskās sacensības uzvarētāja”.
- Ar 1991. gadu bibliotēka no rajona centralizētās sistēmas pāriet pagastu
aprūpē.
- No 1992. gada, sakarā ar naudas deficītu, samazināta pagasta bibliotēkas
bibliotekāra darba slodze un bibliotēka atvērta nedēļā trīs dienas: otrdien,
trešdien, ceturtdien.
- 1994. gada novembrī bibliotekārei atkal atjaunoja pilnu darba slodze un
bibliotēka atvērta pilnu darba nedēļu.
- 2008. gads - bibliotēka iegūst 1. vietu konkursā „Labākā pagasta bibliotēka”.
- 2009. gads - bibliotēka tiek akreditēta un saņem vietējās nozīmes bibliotēkas
statusu uz pieciem gadiem.
- 2010. gads - Lazdukalna pagastu pievienojot Rugāju novadam bibliotēka tiek
pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada
bibliotēkām.
- 2012. gads – bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja ir konkursa “Pagasta
bibliotekārs - gaismas nesējs” uzvarētāja Latgales reģionā.
- No 2013. gada 1. februāra bibliotēkā grāmatas tiek izsniegtas elektroniski
(BIS Alise).
- 2013. gads - bibliotēkas mājai nomainīts jumta segums.
- 2015. gads - bibliotēka iziet atkārtotu akreditāciju.
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Latgales dvēsele un rokas ciemojoties pie Jura Bleidera
Foto: Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža

Sentēvu pirts un koka gudrību
darbnīca, Jura Bleidera vadībā,
ikvienam interesantam piedāvā
iepazīt koka spēku un tā pielietojumu
caur
latvisko
dzīvesziņu. Taču nupat durvis
vaļā ver arī J. Bleidera darbnīcas
otrajā stāvā radītā dendroterapijas (dabas) zāle. Apmeklējot
zāli ir iespējams smelties visdažādākās gudrības un pabūt ar
sevi. “No koka varam smelties
enerģiju. Piemēram, tu aizej uz
mežu pie kāda koka, apskauj
viņu, izstāsti savas bēdas un zini,
ka neviens nenoklausīsies un būsi
atbrīvojies no skumjām,” stāsta
J. Bleiders.
Dendroterapijas zālē ir apskatāms desmit
koka veidu sakopojums un katrs koka veidojums
ir īpašs, visam pamatā liekot sevis attīrīšanas un
izzināšanas domu. Druīdu horoskops, koks kā cilvēka dzīves atainojums, laimes pogas piešūšana,
zīlēšanas galdiņš ar rūnām, soliņš iedvesmai un
pat ugunskura vieta – šīs ir tikai dažas no lietām,
kuras iespējams izzināt apmeklējot apskates objektu.
“Esmu apkopojis informāciju par to, ko senos
laikos darīja un kādu nozīmi piešķīra kokam. Senos, senos laikos, lai kļūtu par priesteri, mežā bija
jānodzīvo 20 gadi. Un, ja cilvēks tik ilgu laiku
nodzīvo mežā, viņš par to zina gandrīz visu. Tā,
kokus attiecināja uz cilvēkiem, piešķīra kokam
rakstura īpašības un veselību veicinošas īpašības,
kuras attiecīgi cilvēka dzimšanas datumam var
palīdzēt uzlabot veselību,” pastāstīja J. Bleiders.
Zālē izveidota arī ugunskura vieta, un kā
pastāstīja pats saimnieks, tad ir iespēja ugunskuru iekurt, tad atliek paņemt salmiņu, visas savas
bēdas un likstas sasiet deviņos mezglos un sadedzināt. Tāpat apmeklētāji var piešūt savu
laimes pogu, kuru atbilstoši piedāvātajiem
variantiem, var izmantot spēkam un atbalstam.
“Dzīvē taču arī tā – mums katram pašam sava
laime jāizvēlas,” smaidot noteic J. Bleiders.
Darbnīcas īpašnieks ir uzstādījis arī koku kā
cilvēka dzīves atveidojumu. “Kokā var redzēt to,
ka, lai kādu dzīves ceļu mēs izvēlētos, mums
katram ir gaišie un tumšie posmi. Ir garāks gaišais
posms un garāks tumšais posms, gadās, ka dzīve
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pārplēš pušu un kokā to var ļoti labi redzēt.”
Ikvienam apmeklētājam ir iespēja iepazīt
bagāto rūnu pasauli un ar to palīdzību atrast
atbildi uz kādu neatrisinātu jautājumu. “Izvēlies sev nepieciešamo rūnu kombināciju,
izsaki savu vēlmi visumam un tici, ka viss
būs labi. Galvenais taču dzīvē ir ticība, pašiem sev jātic,” pārliecināts J. Bleiders.
Jautāts par to, kā nonācis pie šādas idejas
realizēšanas, J. Bleiders smejoties saka, ka
laikam jau no bezdarbības. “Bet būtībā jau
saka, ka līdz 18 gadu vecumam cilvēks tikai
meklē sevi, ap 37 gadiem cilvēks jau ir
sapratis un izveidojis savu redzējumu par pasauli un tad ap 55 gadiem un uz augšu viņš jau
varētu sākt arī citus pamācīt,” (smejas).
J. Bleiders atzīst, ka ir idejas, kā zāli vēl
pilnveidot, ir arī brīvas nišas ko aizpildīt.
“Šeit viss ir no koka, un koku neesmu lakojis, tikai pārklājis ar linsēklu eļļu. Darbu pie
šī objekta sāku pagājušā gada decembrī, izveidoju arī savu ģerboni ar savu dzīves moto
– DARI, MEKLĒ, MĀCIES!”.
Viens no īpašajiem koka veidojumiem
zālē ir visu varošā meža auss, kurai, projām
ejot, vari iečukstēt vēlēšanos un tā var piepildīties. “Atnākot vienreiz var visu apskatīt,
bet nākot vēlreiz tu ieraudzīsi to, ko varbūt
palaidi garām pirmoreiz atnākot. Šī ir laba
iespēja ne tikai uzzināt ko jaunu, bet arī atgūt
enerģiju, sakārtot domas un koks ir labākais
palīgs šādos gadījumos,” noteic J. Bleiders.

Foto: Agrita Luža

11

Nikodema Rancāna gada
balvas nominantes un
saņēmējas arī Rugāju
novada vidusskolas
pedagoģes
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža
Foto: Agrita Luža

Šī gada 24.septembrī Viļānu kultūras namā, sagaidot
Latvijas valsts simtgadi un turpinot tradīciju novērtēt
skolotāja profesiju un pedagogu ieguldījumu latviskās
un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē, Latgalīšu kulturys bīdreiba jau trešo
reizi pasniedza Nikodema Rancāna gada balvu Latgales reģiona izcilākajiem pedagogiem.
Lepojamies ar Rugāju novada vidusskolas pedagoģēm
Margaritu Stradiņu un Ingūnu Andersoni, kuras tika
nominētas Nikodema Rancāna gada balvai.
Sveicam Ingūnu Andersoni saņemot Nikodema
Rancāna pateicību par veiksmīgāko pedagoga debiju
un Margaritu Stradiņu saņemot specbalvu par ieguldījumu kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un
iedzīvināšanā skolās!

Foto: Agrita Luža
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Svecīšu vakari Bēržu, Augustovas, Rugāju un
Krišjāņu draudžu kapsētās 2017.gadā

PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ OKTOBRĪ
13.oktobrī plkst. 12.30 Rugāju tautas nama mazajā zālē
„Grāmatu svētku” ietvaros, tikšanās ar humoristiskās
grāmatas „Kritiens uz augšu” autori Gabrielu Cīruli.
Aicinām visus interesentus!

7.oktobrī
Bēržu kapos – 16.30
Lieparu kapos – 18.30

28.oktobrī plkst. 18.00 Lazdukalna saieta namā
Amatierteātru salidojums „Cep, cep teātra kūku!”
Ieejas maksa: ziedojums 1.50 EURO.

14.oktobrī
Čusļu kapos - 14.00
Putrānu kapos – 16.00
Saksmales kapos – 18.00

3.novembrī plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē
Interesenti aicināti uz kopīgiem psalmu dziedājumiem.

4.novembrī
Golvoru kapos – 14.00

Saku vissirsnīgāko paldies Rugāju novada domes
deputātiem un priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei, Izglītības
pārvaldes vadītājai Birutai Berkoldei par lielo palīdzību naudas dāvanu - piemiņas grāmatas izdošanai.
Paldies visiem Rugāju novada vidusskolas skolotājiem,
direktorei Ivetai Arelkevičai par sirsnību un mīlestību manā
lielajā dzīves jubilejā un palīdzību dzīvē un darbā, paldies
arī kolēģiem no Vecpiebalgas vidusskolas. Paldies visiem
radiem un draugiem Latvijā, Francijā, Vācijā, Zviedrijā
un Amerikas Savienotajās valstīs. Paldies visiem maniem
bijušajiem skolniekiem, kas mani vēl atceras ar mīlestību.
Paldies Valijas Ločmeles un Jāņa Kapteiņa ģimenēm par
mīļu palīdzību man dzīvot.
Vienmēr Jūsu MARGARITA

21.oktobrī
Mastarīgas kapos –14.00
Vārnienes kapos – 16.00
Bolupes kapos – 17.30
28.oktobrī
Reibānu kapos - 14.00
Dekšņu kapos – 16.00
Cepurnieku kapos – 16.00

Dievkalpojumi OKTOBRA mēnesī
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
1. oktobrī plkst. 12.00 mēneša I svētdiena
15.oktobrī plkst. 12.00
Dievkalpojums SKUJETNIEKU baznīciņā
6. oktobrī plkst. 12.00
Dievkalpojumi RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
1. oktobrī plkst. 14.00 mēneša I svētdiena
15. oktobrī plkst. 14.00

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS

RUGĀJU NOVADA UZŅĒMĒJIEM, LAUKSAIMNIEKIEM,
MĀJRAŽOTĀJIEM
TREŠDIENA, 11.OKTOBRIS, 2017
07:10
08:30

Izbraukšana no Lazdukalna, pietura pie skolas.
Izbraukšana no Rugājiem uz Trikātu , Beverīnas novads, stāvvieta
Tirgus laukumā
10:30 Šokolādes ražotne “R Chocolate”, apmeklējums un produkcijas iegāde.
11:00 - 13:30 Apmeklējums Z/s “Kalnavīteri” ir zemkopības uzņēmums, kura
specialitāte ir dārzeņi.
Pārbrauciens uz Raunu.
14:00 - 15:30 SIA „LATVIJAS ĶIPLOKS” , tikšanās ar īpašnieci, produkcijas
degustācija un iegādāšanās.
16:00 – 18:00 SIA “Kainaiži” BIRZĪ bērzu sulu ražotnes apmeklējums un
produkcijas degustācija – dzirkstošie dzērieni, sīrupi, vīni un balzāms.
~ 20:00 atgriešanās Rugājos
Programma var mainīties un tiks precizēta brauciena dienā. Brauciena
kopējās izmaksas 1 personai : EUR 13,00 (dalības maksā iekļauts:
apmeklējumu maksa uzņēmumos un degustācijas)
Pieteikšanās līdz 6. oktobrim. Lūgums pieteikties pie Veltas Leones pa tālruni
28 398 550 vai Mārītes Orniņas pa tālruni 26 355 954.
Vietu skaits autobusā ierobežots.
Brauciena organizators Rugāju novada pašvaldība

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.

