
Latvijas segas Latvijas 
tūkstošgadei Informācija: Iveta Sviklāne 

Jūnija vidū klajā nācis unikāls izdevums – grāmata “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”. 
Tajā iekļauti vairāk nekā seši simti Latvijas segu attēlu, sniedzot iespēju iepazīt Kurzemes 
ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus 
un čosnī dečus, arī josliņsegas, mežģīņsegas un audēju jaunrades darbus. Īpaša uzmanī-
ba pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Autori – J.Kursīte, I.Sirica, U.Niedre, 
Z.Ulmane, S.Rubeze, R.Vēliņš, grāmatā atspoguļojuši aušanas tradīcijas no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.
           Sadaļā - Latgales segas, ir pētīta Rugāju novada Daugasnes ciemata audējas Tautas daiļama-
ta meistares Paulīnas Pošivas (dz.Kaļva) vilnas segas aušanas tehnika. 
       Sadaļā - Latgales audējas ir skatāmas Rugāju novada audēju Martas Garpēteres, Paulīnas 
Pošivas (dz.Kaļva) un Austras Sockas krāšņās segas.
       Grāmatas   atvēršanas  svētkos   Latvijas Nacionālajā bibliotēkā literatūrzinātniece Janīna 
Kursīte saka: “Pirmoreiz segām, ar visiem krāšņajiem rakstiem, ir atsevišķs, milzīgs foliants. Bija 
drusciņ bailes, ka viens brīdis un, tāpat kā dainas, segas var pazust. Es ceru, ka šī grāmata palīdzēs 
apzināties mums pašiem to vērtību, kas ir segā. Materiālo, nemateriālo un arī garīgo vērtību.”  
         “Grāmata ir pateicība audējam par viņu prašanu un spēšanu mantu nošķirt no gara vērtībam. 
Grāmata ir pateicība audējām par viņu mīlestību pret savu valsti, tautu un ģimeni. Darbs ir 
iemūžināts mirklis, darbs nodrošina tautas pastāvēšanu,” teica R.Vēliņš. Prezentējot Latvijas 
bagāto kultūras mantojumu, grāmatu paredzēts izdot arī angliski.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
DALĪBNIEKU PULKĀ ARĪ RUGĀJU NOVADS

2017./2018. gada darba sezona Rugāju novada amatiermākslas kolektīviem ir ļoti atbildīga un saspringta. Taču iegul-
dītais darbs ir vainagojies panākumiem un jau aprīlī kļuva zināms, ka Rugāju novada novada pieci amatiermākslas 
kolektīvi būs XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki. 
          Uz   svētkiem,   no  1. jūlija  līdz  8. jūlijam,  no  mūsu novada dodas 107 dalībnieki, kuri pārstāvēs piecus amatiermākslas 
kolektīvus: Rugāju novada Rugāju tautas nama jauktais kori, diriģents  Pēteris  Sudarovs, Rugāju  novada  Rugāju  tautas  nama  

senioru deju kopu ”Ezer-
rieksts”, vadītāja Inta Sleža, 
Rugāju novada Rugāju tautas 
nama vidējās paaudzes deju 
kopu “Rugāji”, vadītāja Lucija 
Bukša, Rugāju novada Rugāju 
tautas  nama  un  novada vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvu, 
vadītāja Astrīda Circene, Rugā-
ju novada Lazdukalna saieta 
nama etnogrāfi skais ansambli 
”Benislava”, vadītājas Regīna 
Čudarāne un Daiga Jēkabsone.
     No Pirmajiem svētkiem, 
1873. gadā, ar 1000 dziedātā-
jiem tie izauguši par varenu 
kustību – XXVI Vispārējos 
Dziesmu un XVI Deju svētku 
nedēļā           Rīgā       ieradīsies 
43 000 dalībnieki no 118 Lat-
vijas pašvaldībām, kā arī citām 
pasaules valstīm, kur latvieši 
uztur un attīsta Dziesmu un 
deju svētku tradīciju. Septiņās 
dienās viņi piedalīsies vairāk 
nekā 65 pasākumos – koru, 
deju, pūtēju orķestru, kokļu, 
tautas          mūzikas,      vokālo 
ansambļu, folkloras kopu u.c. 
koncertprogrammās, latviešu 
tautas      tērpu     skatē,    tautas 
lietišķās mākslas   izstādē   un   
amatierteātru izrādēs.

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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Rugāju novada domes 21. jūnija sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Rugāju novada domes lietvede Ausma Duļevska 

Par grozījumiem Rugāju novada domes saistošajos noteikumos 

Rugāju novada dome nolēma:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 4/2018 „Grozījums Rugāju novada 
domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā””.
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5/2018 “Grozījums Rugāju novada domes 
2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 „Par Rugāju no-
vada pašvaldības pabalstiem””.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2018 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju 
novada pašvaldības 2018.gada budžetu””.

Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi 2” atsavināšanu

Rugāju novada dome 2018. gada 17. maijā ar lēmumu Nr. 104 “Par nekustamā 
īpašuma   “Lazdiņi 2”  atsavināšanas   ierosināšanu”  nolēma   sagatavot  atsa-
vināšanai nekustamo īpašumu “Lazdiņi 2” ar kadastra numuru 3864 004 0328 
– 0,8 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Nekustamais 
īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0310 
– 0,8 ha platībā.
Saskaņā ar Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas 2018. gada 11. jūnija 
sēdi “Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lazdiņi 
2””, komisija noteica nosacīto cenu – EUR 895,57 (astoņi simti deviņdesmit 
pieci euro un 57 centi).
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt     nekustamo     īpašumu  “Lazdiņi   2”   ar     kadastra    numuru 
3864 004 0328 – 0,8 ha  platībā,   kas   atrodas   Rugāju   novada  Lazdukalna 
pagastā, par labu I. L.
2. Apstiprināt   nekustamā   īpašuma   “Lazdiņi 2” nosacīto  cenu  EUR 895,57 
(astoņi simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumus EUR 2 809 721, izdevumus EUR 2 757 296, 
aizņēmums EUR 138 033, aizņēmumu atmaksa EUR 204 241 un budžeta 
līdzekļu atlikumu gada beigās EUR 47 355.
1.2. speciālā budžeta ieņēmumus EUR 136 214, izdevumus EUR 178 338 un 
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 11 937.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2017. gada pārskatu.

Par dzīvojamās telpas īri 

Rugāju novada dome izskatīja I. O. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 
platību Liepu ielā 6-4, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
Dzīvojamā telpa Liepu ielā 6-4, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju no-
vadā ar kopējo platību 51,4 m2 ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto 
brīdi brīva dzīvojamā daļēji labiekārtota telpa. 
Rugāju novada dome nolēma:
Izīrēt I.O. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Liepu ielā 6-4, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 7,20 (septiņi 
euro un 20 centi) mēnesī.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0020 
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Atbilstoši Rugāju novada domes 2018. gada 19. aprīļa lēmumam Nr. 89 „Par 
izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 
nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu” 2018. gada 18. maijā raks-
tiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 3874 011 0202 pretendentam Rīgas pilsētas daudznozaru individuāla-
jam uzņēmumam “KAVALA”, reģistrācijas Nr. 40002066011. Rīgas pilsētas 
daudznozaru individuālais uzņēmums “KAVALA” nosolīja nomas maksu – 14 
% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt nomas līgumu ar  Rīgas pilsētas daudznozaru individuālo uzņēmu-
mu “KAVALA”, reģistrācijas Nr. 40002066011, par Rugāju novada domei 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 – 2,4449 ha 

platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 14 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0137 
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Atbilstoši Rugāju novada domes 2018. gada 19. aprīļa lēmumam Nr. 88 „Par 
izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 
nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu” 2018. gada 18. maijā raks-
tiskā izsolē tika izsolītas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 3874 011 0137 pretendentam Rīgas pilsētas daudznozaru individuāla-
jam uzņēmumam “KAVALA”, reģistrācijas Nr. 40002066011. Rīgas pilsētas 
daudznozaru individuālais uzņēmums “KAVALA” nosolīja nomas maksu – 
14 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt nomas līgumu ar Rīgas pilsētas daudznozaru individuālo uzņēmu-
mu “KAVALA”, reģistrācijas Nr. 40002066011, par Rugāju novada domei 
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 – 2,46 ha 
platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. 
3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 14 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

Par nekustamā īpašuma ,,Kundziņi” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Dz. K. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā 
īpašuma ,,Kundziņi”, ar kadastra numuru 3864 001 0122 – 8,8 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0057 – 2,4 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu „Kundziņi 1”. 
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Kundziņi”, ar kadastra Nr. 3864 001 0122 – 8,8 
ha kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0057 
– 2,4 ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0057, izvei-
dot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Kundziņi 1”.
3. Zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu  3864 001 0057,  mainīt  zemes 
lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (NĪLM kods 0201).

Par uzturēšanās izmaksu 
Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma:
Segt vienai personai uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” 
153,24 (divi simti piecdesmit trīs euro un 24 centi)  mēnesī no Rugāju novada 
pašvaldības    pamatbudžeta    izdevumu   sadaļas   Sociālās   aprūpes   centrs 
“Rugāji”.

Par maksas apstiprināšanu 
profesionālās kompetences pilnveides semināram

Rugāju novada dome izskatīja sociālās aprūpes centra vadītājas iesniegumu 
ar  lūgumu  apstiprināt  maksu  profesionālās pilnveides kompetences izbrau-
kuma semināram.
Rugāju novada dome nolēma:
 Noteikt dalības maksu profesionālās pilnveides un supervīzijas centra 
“Aisma”   seminārā   “Efektīvas   komandas   treniņš    sociālās   aprūpes  un 
rehabilitācijas institūciju darba pilnveidei un efektivizācijai” EUR 25.00 
(divdesmit pieci euro) apmērā personai.

Par nekustamā īpašuma iegādi

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sa-
biedrības “LINDA”, reģistrācijas numurs 43403000734, iesniegumu, kurā 
izteikts piedāvājums atsavināt no iesniedzēja viņam piederošu nekustamo 
īpašumu ar kadastra numuru 3874 012 0500, adrese: Kurmenes iela 32, Rugā-
ji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, par EUR 880,00 (astoņi simti 
astoņdesmit euro un 00 centi).
Saskaņā ar SIA “LĪF Rēzekne” vērtēšanas atskaiti nekustamā īpašuma Kur-
menes  iela  32, Rugāji,  Rugāju  pagasts, Rugāju novads, LV-4570 tirgus vēr-
tība ir EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi).
Rugāju novada dome nolēma:
1. Iegādāties pašvaldības īpašumā no Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sa-
biedrības “LINDA”, reģistrācijas numurs 43403000734, nekustamo īpašumu 

21.jūnijā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 5 deputāti: 
Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, 
Maruta Paidere. Sēdē tika pieņemts 21 lēmums.
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apzīmējumu 3864 006 0014 – 11,1 ha platībā, veidojot jaunu nekustamo 
īpašumu un ievērojot Rugāju novada teritorijas plānojumu.
2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 
„Krasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0002

Rugāju novada dome izskatīja sertificētas zemes ierīkotājas iesniegumu par 
izstrādātā   zemes   ierīcības   projekta   apstiprināšanu   nekustamā  īpašuma 
„Krasti”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 3874 003 0002.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt   izstrādāto   zemes   ierīcības   projektu   nekustamā   īpašuma 
„Krasti”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0002, kas atrodas 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 
2. Saglabāt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0107 4,0 
ha platībā un ēkām uz tās: “Krasti”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 012 0382 nomu S.P.

Rugāju novada dome izskatīja S. P. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0382 – 0,8 ha platībā uz 10 gadiem 
lauksaimniecības vajadzībām.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Slēgt  zemes  nomas  līgumu ar S. P. par  pašvaldības  tiesiskajā  valdījumā 
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0382 – 0,8 ha 
platībā, iznomāšanu.
2. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā no-
teikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Par apbūves tiesībām

Rugāju novada dome 2018. gada 17. maijā izskatīja SIA “Tīravoti”, Reģ. Nr. 
42401016604, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 3864 003 0005 – 3,9 ha platībā, uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām. 
2018.gada 17. maijā Rugāju novada dome pieņēma lēmumu iznomāt attiecī-
go zemes vienību un 2018.gada 31. maijā tika noslēgts zemes gabala nomas 
līgums ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem. 2018.gada 13.jūnijā saņemts SIA 
“Tīravoti” iesniegums ar lūgumu piešķirt apbūves tiesību uz 30 gadiem.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt apbūves tiesības uz 30 gadiem SIA “Tīravoti”, Reģ. Nr. 
42401016604, uz Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinā-
tas  Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lazdukalna pagasta zemesgrāma-
tas nodalījumā Nr.100000577545, ar kopējo platību 3,09 ha.
2. Noslēgt vienošanos par 2018.gada 31. maija nomas līguma pagarināšanu 
no 10 uz 30 gadiem.
3. Maksu par apbūves tiesību noteikt 1,5% apmērā no zemes gabala kadas-
trālās vērtības.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar apbūves tiesību līguma nostiprināšanu 
zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos, sedz SIA “Tīravoti”, Reģ. Nr. 
42401016604.

Par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju

Situācija, kas izveidojusies ilgstoša sausuma dēļ, lauksaimniekiem novada 
administratīvajā teritorijā ir kritiska, līdz ar to pašvaldībai ir jālūdz valsts 
atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem. 
Rugāju novada dome nolēma:
Pieprasīt  Latvijas  Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situā-
ciju   Rugāju   novada   administratīvajā   teritorijā,   sakarā   ar  ilgstošo  sau-
suma periodu, kas radījušas būtiskus zaudējumus un apdraudējumu videi un 
saimnieciskajai darbībai.
Likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta otrā daļa 
nosaka, ka ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadī-
jumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras ap-
draudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās 
darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība. Rugāju novadā ir konstatēti 
šādi minētajā normā noteiktie apstākļi – būtiski apdraudēta vides un saimnie-
ciskās darbības drošība. Situācija, kāda ir izveidojusies lauksaimniekiem 
novada administratīvajā teritorijā ir kritiska, līdz ar to pašvaldībai ir jālūdz 
valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem. Augstāk minētā li-
kuma 6.pants nosaka, ka pašvaldības dome var pieprasīt izsludināt ārkārtējo 
situāciju un pašvaldības domei ir pienākums par to informēt ministriju, kuras 
kompetencē ir attiecīgi ar ārkārtējo situāciju saistīti pasākumi.

Kurmenes iela 32, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 ar kadas-
tra numuru 3874 012 0500.
2. Finanšu nodaļai veikt samaksu par nekustamā īpašuma iegādi EUR 880,00 
(astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā un ņemt nekustamo īpašu-
mu uzskaitē Rugāju novada domes bilancē. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai 
„Latvijas Politiski represēto apvienība”

Rugāju   novada   dome   izskatīja  biedrības „Latvijas Politiski represēto apvie-
nība”, reģistrācijas Nr. 40008002052, iesniegumu ar lūgumu atbalstīt novadā 
dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas politiski represēto per-
sonu salidojumā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā.
Rugāju novada dome nolēma:
Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” 
politiski represēto personu salidojuma organizēšanai EUR 70,00 (septiņdesmit 
euro un 00 centi) apmērā.

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 
2017. gadu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt Rugāju novada pašvaldības publisko 
pārskatu par 2017. gadu.

Par nekustamā īpašuma ,,Pērkonkalns” sadalīšanu

Rugāju novada dome izskatīja A. M. iesniegumu ar lūgumu no nekustamā 
īpašuma ,,Pērkonkalns”, ar kadastra numuru 3864 006 0069 – 8,7 ha kop-
platībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0104 – 4,5 
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu 
„Pērkoņukalns”. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0104 – 4,5 
ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 
0101 (turpmāk tekstā – NĪLM)), uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Rugāju novada dome nolēma:
1. No nekustamā īpašuma “Pērkonkalns”, kadastra Nr. 3864 006 0069 – 8,7 ha 
kopplatībā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0104 – 4,5 
ha platībā.
2. No atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0104, izvei-
dot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu ,,Pērkoņukalns”.
3. Zemes   vienībai   ar   kadastra   apzīmējumu  3864 006 0104 mainīt zemes 
lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (NĪLM kods 0201).

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 
„Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu

Rugāju novada dome izskatīja SIA ,,Alūksnes projekti”, reģistrācijas Nr. 
44103064275, iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apsti-
prināšanu nekustamā īpašuma „Kozupe 5”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363, sadalīšanu, nosauku-
ma un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajām zemes vienībām.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Apstiprināt SIA ,,Alūksnes projekti” Reģ. Nr. 44103064275, izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kozupe 5”, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējums 3874 012 0363, kas atrodas Rugāju pagastā, Rugāju no-
vadā. 
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363, ar kopē-
jo platību 14,57 ha, reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2,0 ha platībā, 
saglabājot nosaukumu “Kozupe 5”, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570.
3. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363, platība 
pēc  zemes  vienības  daļas  atdalīšanas ir 12,57 ha, saskaņā ar šī lēmuma pieli-
kumu, un piešķirt nosaukumu “Dālders”, Rugāju pag., Rugāju nov.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0014

Rugāju novada dome izskatīja L. B. un G. Š. iesniegumu, ar lūgumu atļaut 
sadalīt nekustamā īpašuma ,,Pabērzi”, kadastra numurs 3864 006 0014, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0014 – 11,1 ha platībā, divos zemes 
gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienam zemes gabalam atstāt nosaukumu 
“Pabērzi” un saglabāt esošo adresi “Pabērzi”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., 
jaunizveidotajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu ”Vecpēļi”, Lazdukalna 
pagasts, Rugāju novads.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai ar kadastra 
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Atklāta pašvaldību dāvinātā īpaši apgleznotā 
ģerboņu siena par godu Latvijas simtgadei

Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

Jana Bunkus

26. jūnijā plkst.13.00 pie ēkas Torņa 
ielā    4,    Rīgā   notika   dekoratīvās 
sienas „Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei” atklāšana. Siena 
ir visu Latvijas pašvaldību dāvinā-
jums valsts nozīmīgajā jubilejā.
         Panno (apgleznotā siena) ar Lat-
vijas    pilsētu    un     novadu   ģerbo-
ņiem tapis pēc Rīgas domes un Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) 
iniciatīvas un to apgleznojis starptau-
tiski pazīstamais latviešu mākslinieks 
Leonards Laganovskis.
        Siena pirmo reizi tika apgleznota 
2005. gadā, tomēr, ņemot vērā faktu, 
ka pa šo laiku ir notikusi Adminis-
tratīvi teritoriālā reforma un daudzas 
pašvaldības        mainījušas        savas
administratīvās aprises, Latvijas simt-
gadē tapa ideja sienas gleznojumu at-
jaunot ar aktuālajiem pašvaldību ģer-
boņiem.
      Kompozīciju vainago valsts ģer-
bonis,    zem     tā     novietots    valsts 
galvaspilsētas Rīgas ģerbonis 
un savulaik starptautiski atzītās 
Kurzemes hercogistes galvaspilsē-

Uz sienas redzams arī Rugāju novada ģerbonis. 

tas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu ģerboņi un 
tiem seko novadu ģerboņi alfabēta secībā.
        Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 1991. 
gada   barikāžu   notikumiem.   Atceroties  šo  laiku,  Vecrīgas  laukumam  Zig-
frīda Annas Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā tika 
piešķirts   1991. gada   barikāžu   laukuma   nosaukums,  ko  apliecina skaidro-
juma plāksne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada 13. – 27. janvāra 

notikumiem, kad iedzīvotāji apsargā-
ja Latvijas Republikas valdības, 
sakaru un plašsaziņas iestādes, lai 
nepieļautu pret valsts neatkarības 
atjaunošanu vērsto bruņoto apvēr-
sumu”. Laukums atrodas Vecrīgas 
ārējā malā, pie Bastejkalna un tā 
redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu 
ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. 
Gan laukuma nosaukums, gan sienas 
gleznojums ir kā vēstījums par laiku, 
kad cilvēki no visas Latvijas ieradās 
Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.
      “Šis gleznojums ir nopietns sim-
bols Latvijas pašvaldību un tautas 
saliedētībai, jo nu jau otro reizi tapis 
par piemiņu vēstures notikumam, 
kurš saules mūžu paliks ierakstīts 
mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir 
dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. 
Paldies      Rīgas     pašvaldībai     par 
iniciatīvu un visām pašvaldībām par 
atbalstu šīs idejas realizēšanā,” pauž 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.
       Katra Latvijas pašvaldība ģer-
boņu sienas atjaunošanā piedalījās ar 
līdzfinansējumu.

Rugāju novada pašvaldība nevēlas 
zaudēt saikni ar saviem emigrējušiem 
iedzīvotājiem

5.jūnijā Rugāju novada dome uzņēma Latgales plānošanas reģiona pārstāv-
jus, lai kopīgi apspriestu reemigrantiem pieejamos pakalpojumus Rugāju 
pašvaldībā. Uz tikšanos ar Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koor-
dinatori Astrīdu Leščinsku un Uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kuci-
nu bija ieradušies izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības un citu jomu 
pārstāvji.
        Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde pastāstīja, ka Rugāju novadā 
rindu   pirmskolas   izglītības   iestādēs  nav.  Skolēniem tiek nodrošinātas brīvpus-
dienas   un   nokļūšana   līdz   skolai.   Darbojas   speciālās  un  iekļaujošās  grupas. 
Pedagogi ir gatavi sniegt individuālas papildstundas reemigrantu bērniem. Interešu 
izglītība pašvaldībā ir ļoti plaša - kultūrizglītības, sporta interešu un vides interešu 
programmās. Rugājos darbojas mūsdienīgs sporta centrs ar sporta zāli, stadionu 
un hokeja laukumu. Pašvaldības dzīvojamais fonds Rugājos pašreiz nav pieejams, 
bet novadā    ir    daži    dzīvokļi,  kurus  nepieciešamības  gadījumā varētu piešķirt 
reemigrantu ģimenēm. Par visām pieejamajām vakancēm un kursiem, rugājieši var 
saņemt konsultācijas tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kas atrodas 
Balvos. Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa atzīst, ka darba 
vietas ir pieejamas arī Latgales reģionālā atbalsta centrā „Rasas pērles”.

Informācija: Latgales plānošanas reģions 

Uzņēmējdarbības   un    tūrisma  attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa 
pastāstīja, ka 1.jūnijā noslēdzās Rugāju novada pašvaldības rīkotais biznesa 
ideju konkurss 2018. gadam. Kopumā tika iesniegtas 4 biznesa idejas, kas 
pretendē uz 1 000 eiro finansējumu savas ieceres īstenošanai.
          Novada ciemos: Rugājos, Benislavā un Skujetniekos ir attīstīta mūs-
dienīga infrastruktūra un pakalpojumi iedzīvotājiem. Pašvaldība rūpējas ne 
tikai par tiem, kas šeit dzīvo, bet vēlas uzturēt saikni arī ar tiem, kas dzīvo 
ārzemēs. Lai piesaistītu finansējumu reemigrācijas aktivitātēm, pašvaldība 
iesniedz projektus Sabiedrības integrācijas fondam. Diskusijas laikā tika 
nonākts pie secinājuma, ka reemigrācija Rugāju novadā ir aktuāla.

Notiek grants ceļu pārbūve 
Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa 

Foto: Daina Tutiņa

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

22. jūnijā notika pašvaldības grants  ceļu Pelnupe – Osa, Ozolnes – Liepari un  
Žeivinieki – Egļusala   pārbūves   projektā   iesaistīto  atbildīgo   personu  kār-
tējā sanāksme, kurā piedalījās būvniecības uzņēmuma un būvuzraudzības 
speciālisti,  projekta izstrādātāji  un pašvaldības darbinieki.
        Šobrīd notiek darbi uz visiem trīs ceļiem – apaugumu noņemšana, caurteku 
maiņa un novadgrāvju veidošana. Uzsākot  ceļu pārbūvi radušies vairāki jautājumi, 
kā rezultātā vienojās par izmaiņām  projektā, kā arī tika apspriestas citas aktuālas 
problēmas. Kā būtiskākais ir arī zemju īpašnieku atbildība meliorācijas sistēmu 
sakārtošanā, jo tām nefunkcionējot applūst ne tikai pašu īpašumi, bet arī pārplūst 
novadgrāvji pie ceļiem.
         Izbraucot uz vietas, jautājumus, kas bija radušies  par ceļa Ozolnes – Liepari 
pārbūvi, par caurteku un novadgrāvju izbūvi, iedzīvotāji varēja jautāt atbildīgajiem 
speciālistiem.  
          Lūgums  iedzīvotājiem,  ja  ir  jautājumi,  savlaicīgi  informēt pašvaldību vai 
darbu   vadītāju   par   neskaidriem  jautājumiem,  lai  to  var  izrunāt ceļu pārbūves 
procesā un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas projektā.
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“Bērnu žūrija 2017” dodas ekskursijā

Rugāju bibliotēkas bibliotekāre Evita Sproģe

Rugāju bibliotēkas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 dalībniekiem 
vasara   sākās    ar     nelielu    ceļojumu.   1. jūnijā,   bruņojušies   ar  labu 
garastāvokli, visi pulcējās pie bibliotēkas, lai dotos ilgi gaidītā piedzīvo-
jumā. Rūpīgi izstrādātais bibliotekāres Anitas maršruts solīja interesantas 
lietas un vietas.
             Lai visai dienai pietiktu enerģijas, tad ceļojuma pirmā pietura bija salda 
- Madonas Karameles. Tur mūs sagaidīja, pastāstīja un parādīja, kā top kara-
meles. Arī pašiem bija lieliska iespēja iemēģināt roku, sataisot savu konfekti uz 
kociņa. Kaķīši, sirsniņas, zvaigznītes, gliemezīši, katram sava saldā karamele. 
Bērni aktīvi ņēma dalību Madonas Karameles meiteņu stāstījumā, viņus ļoti 
interesēja, kā gan garšo silta karamele? Protams, visiem tika pagaršot. Jautāsiet, 
kā garšo? - Prasiet bērniem!
           Nākamā pietura - trušu dārzs un dzīvnieku sēta „Sveķi”. Tur apskatījām 
dažādu šķirņu trušus un mājputnus- zosis un vistas, kuras dēj olas zili zaļā un 
zaļā krāsā, tumši sarkanā, baltā un smilšu krāsā. Iepazināmies ar vienu no vecā-
kajām aitu šķirnēm, kas vilnu maina pašas. Kamēr vecāki iepazina mājražotāju 
produkciju, bērni tikmēr izmantoja iespēju parotaļāties ar četriem pūkainiem 
un drosmīgiem trušiem. Saimniece brīdināja, truši pratīs sevi aizstāvēt, ja tiem 
darīs pāri. Dzīvnieciņiem neviens pāri nedarīja, bet asos nadziņus visi sajuta. 
Kad nu truši un aitas bija pacienātas ar līdzi paņemto maizi un burkāniem, tad 
šoferis mūs veda uz nākamo pieturu.
           Daugavas   krastā    atrodas   Līvānu   stikla  muzejs - tāds  trausls, visās 
varavīksnes krāsās zaigojošs. Tas ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Muzejs 
iepazīstināja ar Līvānu stikla fabrikas vēsturi un sniedza iespēju aplūkot vairā-
kus tūkstošus Līvānu stikla fabrikā tapušu stikla izstrādājumu. Apskatot izliktos 
eksponātus, mums bija iespēja klātienē vērot, kā notiek stikla pūšana. Bērni 
ar interesi skatījās, kā no vienkāršas stikla bumbas meistars „uzbūra” skaistu 
vāzi-pūcīti.
             Ekskursijas  dienā laikapstākļi mūs lutināja, saulīte spoži spīdēja un sil-
dīja. Tā kā muzejs atradās Daugavas krastā, tad bērni izmantoja iespēju iebrist 
upes ūdeņos, pārbaudīt, vai ūdens silts? Turpat sēdošais zvejnieks nebija par 
to sajūsmā, bet viņš pacietīgi klusēja, kamēr bērni aktīvi meklēja pērles turpat 
ūdenī mītošajās upes gliemenēs. 
              Paēduši gardas un sātīgas pusdienas, ar jaunu sparu devāmies uz nākamo 
ekskursijas pieturu. Apbruņojušies ar karti, devāmies meklēt tematiskos soliņus 
Līvānos. Pie Līvānu novada Centrālās bibliotēkas bērni pasēdēja uz „Izlīgšanas 
soliņa”. Slīpās sēdvirsmas dēļ sēdētāji saslīd kopā, līdz ar to ātrāk iespējama 
izlīgšana. Tagad būsim vēl draudzīgāki!
          „Brīvdabas viesistabā” kopā skatījāmies mēmo šovu, ko rādīja paši bērni. 
Tā ir augstākā vieta pilsētā, no kura paveras skaists skats uz centrālo pilsē-
tas daļu. To veido slīpēta betona galds, dīvāns, krēsli, stāvlampa, „televizora” 
rāmis, kas kalpo kā ietvars skatam. 
         Pasēdējām „Skolas solā”- objekts veidots vēsturiska skolas sola formā. 
Vislielāko jautrību izraisīja „Deputātu soliņš”. No attāluma soliņš skaists`, bet 
sēdēt uz tā ir diezgan neērti (soliņā iestrādātas lielas metāla kniepadatas). Daži 
labprāt pārbaudīja sevi, vai varētu uz tāda nosēdēt?... dažiem izdevās.

            Visinteresantākais    bērniem   šķita    soliņš   ”Spararats”- metālā   kalts 
braucamrīks, kurā varēja ērti iekāpt gan bērni, gan pieaugušie. Bērni viens otru 
labprāt „izvizināja”, un atzina auto par labu esam kopīgiem izbraukumiem.
            Diena bija aizvadīta lieliski, varēja posties uz māju pusi. Pa ceļam atli-
kusi tikai viena pietura- stādu audzētava „Sakstagals”. Šeit tiek audzēti gandrīz 
tūkstoš dažādu nosaukumu dekoratīvie koki un krūmi, kā arī vairāk nekā 500 
dažādu veidu dekoratīvo augu un ogulāju. Bērni un vecāki ne tikai apskatīja 
augu stādījumus, bet labprāt iegādājās kādu puķīti vai krūmiņu kā piemiņu par 
braucienu.
            Patīkami noguruši un gandarīti, ar jautājumu, vai var jau pieteikties jau-
najai Bērnu žūrijai, atgriezāmies mājās. Tagad gan var teikt, Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2017 ir noslēgusies! Tiksimies atkal bibliotēkā!

Karjeras izglītības pasākumi
Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne

Mācību gada izskaņa šopavasar bija bagāta ar dažādiem karjeras izglītības 
pasākumiem. Vecāko klašu skolēni  apmeklēja Latvijas jauno profesionāļu 
konkursu “SkillsLatvia 2018” Rīgā. Rugāju novada vidusskolā viesojās 
Balvu – Gulbenes   slimnīcu    apvienības    pārstāve,    lai   pastāstītu   par 
izglītības   un  darba  iespējām medicīnas jomā. Interesanta bija apvienības 
“Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” nodarbība, kas jauniešiem saistošā 
veidā popularizēja jūrniecības nozari.
             Rugāju  novada  vidusskolas jaunāko klašu bērni devās dažādos izbrau-
cienos    ārpus    skolas.   4. klases    skolēni   piedalījās   Valsts  Mežu  dienesta 
organizētajās Mežu dienās. Skolēni kopā ar mežu darbiniekiem  izzināja mežziņa 
darba pienākumus – vēroja, zīmēja, klausījās, kopā stādīja mežu. Savukārt 1. 
– 3. klašu bērni izpratni par darbu mežkopības nozarē guva apmeklējot LVM 
kokaudzētavu “Podiņi”. Vēl jaunāko klašu skolēni labprāt izmantoja Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) piedāvāto iespēju iepazīt klātienē 
glābēju darbu un atvērto durvju dienā paviesojās VUGD Balvu postenī. 
           Izmantojot ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un   profesionālās   izglītības   iestādēs”   fi nansējumu,  skolēni paplašināja savu 
redzesloku apmeklējot vairākas daba pasaules iepazīšanas darbnīcas.
          Abu  novada   skolu 5. – 9. klašu  jaunieši   apmeklēja Kašu ģimenes 
saimniecību Tilžas pagastā. Tā ir daudznozaru zemnieku saimniecība, kurā 

mācību ekskursijas “Kā var saimniekot laukos” laikā  skolēni guva priekšsta-
tu par daudzveidīgajām saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas iespējām 
Latvijas lauku vidē. Saimniecība veiksmīgi apvieno lauku tūrismu ar biškopību, 
stādaudzēšanu un augu selekciju. Vēl saimniecībā audzē arī šķirnes liellopus. 
            Tāpat   abu   novada   skolu 5. – 9. klašu    skolēni   piedalījās   profesiju 
iepazīšanas    darbnīcā   “Iepazīstam   zirgkopību”, ko  vadīja  Larisa un Andris 
Klitončiki.  Nodarbībā  jaunieši izzināja dažādās zirgu izmantošanas iespējas 
mūsdienās – sportam, darbam, ārstniecībai, tūrismam, izklaidei. Guva izpratni 
par zirgkopību kā saimniekošanas un biznesa nozari laukos. Reālā vidē, caur 
praktisku darbošanos guva priekšstatu par zirgkopju darba ikdienu.
          Savukārt Rugāju novada vidusskolas 1. – 4. klašu bērni izzināja gald-
nieka darba pamatus pie amatnieka Jura Bleidera. Skolēni ne tikai iepazina un 
iemēģināja   dažādus   galdnieka darba rīkus, bet meistara vadībā izgatavoja arī 
katrs savu atslēgu turētāju kāda dzīvnieciņa formā. Bērniem bija iespēja 
iemēģināt arī meistara darinājumus- dažādas no koka gatavotas spēles, iepazīties 
ar nesen apskatei atvērto koku horoskopu ekspozīciju un nelielās sacensībās 
pārbaudīt savu veiklību un vērīgumu, kas ir svarīgas īpašības galdnieka darbā. 
Vērīgākie no meistara saņēma arī nelielas balvas.

Foto: Evita Sproģe

Foto: Evita Sproģe
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Lazdukalna bibliotēkā darbu 
sāk lasīšanas eksperti

Lazdukalna bibliotēkas bibliotekāre Ligita Kalnēja

Lazdukalna pagasta bibliotēkā jau ir pieejama 2018.gada 
“Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrijas” grāmatu kolekcija, 
kas gaida savus lasītājus.
          “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) izstrādāta un kopš 2001.gada īstenota 
lasīšanas veicināšana programma. Bērni, jaunieši un vecāki, 
kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. 
       Katru gadu viņi lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši 
izvēlētas šai programmai, un izvirza balvai rakstniekus, ilus-
trētājus, tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies intere-
santāko grāmatu tapšanā. Grāmatu tops tiek noskaidrots gada 
sākumā Lielajos lasīšanas svētkos. 
           Pagājušā  gada Valsts Kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas 
programmas darbs Lazdukalna bibliotēkā noslēdzās ar pasā-
kumu bibliotēkā. Tajā tika sumināti “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijas” lasītāji: Amanda Zuša, Rinards Kalnējs, Viktorija 
Stableniece, Dita Petuka, Kristaps Stablenieks, Gvido Kozāns, 
Karīna Jansone, Santa Berķe, Madara Dokāne, Daira Ikstena, 

Dace Grāvīte, Dina Galeja, Dana Petuka, Gunita Kozāne, Viktorija Burka un vecāku žūrijas 
lasītājas Sarmīte Burķīte, Maruta Kalnēja. Visi žūrijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstu, LNB 
rokassprādzīti   un   dāvanu  no  pagasta  bibliotēkas. Pasākuma laikā, veica dažādus uzdevumus, 
fotografējās un piedalījās jautrās spēlēs.  Liels paldies vecākiem, kuri atbalstīja žūrijas darbu, 
lasot paši, kā  arī vecākiem, kuri kopā ar savu bērnu izlasīja kādu no kolekcijas grāmatām.
          Pozitīvās emocijas ir labs stimuls iesaistīties arī 2018.gada “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” darbā . Katrā vecumā grupā ir sešas grāmatas, kuras varēs lasīt līdz nākošā gada 31.jan-
vārim.  Lazdukalna    bibliotēka    aicina    ikvienu    piedalīties    aizraujošajā  un  nu   jau   par 
ikgadēju lasīšanas tradīciju kļuvušajā projektā! 

Neaptverami plaša ir grāmatu pasaule, un neaptverami daudz atklājumu tajā gaida grāmatu drau-
gus. 2018. gada Bērnu žūrija pārsteidz ar jaunām, interesantām grāmatām, kas izdotas Latvijā 
2017./2018. gadā. 

5+
    1. Veronika Kaplāna, Greguārs Mabīrs, “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”. “Latvijas Mediji”
    2. Tīa Selli, “Mia ir priecīga”. “Jāņa Rozes apgāds”
    3. Ulrika Kestere, “Nelūgtie ciemiņi”. “Zvaigzne ABC”
    4. Marianna Dibika, “Pastnieks Pele”. “Jāņa Rozes apgāds”
    5. Toms Kalninskis, “Zaķa Garauša laimes zeme”. “Zvaigzne ABC”
    6. Inese Zandere, “Zirgā”. “Liels un mazs”
9+
    1. Ella Kārlsone, “Aukliņa, putns un es”. “Pētergailis”
    2. Hakonss Eversons, “Brūne”. “Pētergailis”
    3. Mihaels de Koks, Kristīne Ārstena, “Kā vecmamma vislaik samazinājās”. “Pētergailis”
    4. Inese Paklone, “Okeāns un tuksnesis”. “Pētergailis”
    5. Salla Simuka, “Sirdsmāsas”. “Zvaigzne ABC”
    6. Katlēna Ferēkena, Eva Mutona, “Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpašs”. “Madris”
11+
    1. Pēteris Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere, “Brūveri brūvē”. “Pētergailis”
    2. Andra Manfelde, “Kurš no mums lidos?”. “Dienas Grāmata”
    3. Aivars Kļavis, “Melnais akmens”. “Zvaigzne ABC”
    4. Hegartijs Šeins, “Tumšmute”. “Prometejs”
    5. M. G. Leonarda, “Vaboļpuika”. “Pētergailis”
    6. Kristīne Hamilla, “Vislabākās zāles”. “Lietusdārzs”
15+
    1. Pauls Bankovskis, “Kur pazuda saimnieks?”. “Liels un mazs”
    2. Somans Čainani, “Labā un Ļaunā skola”. “Zvaigzne ABC”
    3. Kerija Drūrija, “Septītā kamera”. “Jāņa Rozes apgāds”
    4. Laura Dreiže, “Tā runāja Zosu māte”. “Zvaigzne ABC”
    5. Keisija Vesta, “P.S. Tu man patīc”. “BaibaBooka”
    6. Juta Rihtere, “Tur aiz stacijas ir jūra”. “Jāņa Rozes apgāds”

Vecāku žūrija
    1. Inguna Cepīte, “Ulsiks”. “Dienas Grāmata”
    2. Daniels Penaks, “Kā romāns”. “Omnia mea”
    3. Andžela Naneti, “Mans vectēvs bija ķiršu koks”. “Jāņa Rozes apgāds”
    4. Kai Āreleida, “Pilsētu dedzināšana”. “Latvijas Mediji”

Vai esi laivojis pa Pededzi?
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 
Agrita Luža

Šo jautājumu sev varēja uzdot ikviens, kurš ir izmēģinājis vai grib iz-
mēģināt laivošanas prieku un azartu. Projekta “Iepazīsim, lai nosargā-
tu” ietvaros jauniešiem bija iespēja pieteikties laivošanai pa Pededzi, līdzi 
ņemot vien pozitīvu noskaņojumu un laika apstākļiem piemērotu apģērbu, 
jo tika nodrošinātas gan laivas, gan vestes, gan instruktāža, gan ornitologa 
Elvija  Kantāna  klātbūtne.  Arī  ar  laivošanas ekspedīcijas vadītāju jaunie-
šiem bija paveicies, jo tas bija atsaucīgais Jānis Ikstens.
        Saka, ka laivošana ir piedzīvojums, kam nav līdzīgu. Tā arī ir, jo tieši laivo-
jot ir iespēja izbaudīt būšanu pie dabas, ūdens, vērot upē izveidojušos dabīgos 
šķēršļus, ieraudzīt visdažādākās dzīvās radības, novērtēt, cik skaisti mēdz būt 
upju krasti. Šī gada 1. jūnija rītā 20 jaunieši izvirzīja sev mērķi – 24 km garu 
maršrutu, kuru pievarēt laivojot no Litenes un vakarā sasniedzot galamērķi – 
Gulbenes – Rēzeknes šoseju.
           Par to, ka laivu brauciens bija izdevies, liecina arī jauniešu atsauksmes: 
“Braucot pa upi bija forši redzēt dažādus putnus, par kuriem vēl sīki un smalki 
pastāstīja”, “Laivu braucienā ļoti patika tas ka bija  ideāla un laba kompāni-
ja”, “Laika apstākļi bija ļoti piemēroti laivošanai, patika upe siltais ūdens, jo 
sanāca arī saslapināties, bet tas jau tik dienu padarīja vēl interesantāku!”, “Bija 
patīkami pavadīt laiku pie dabas, neizmantojot mūsdienu tehnoloģiju!”, “Viss 
bija ļoti forši, vienīgi uz beigām  sāka apnikt un nevarēja sagaidīt galapunktu. 
Laika apstākļi bija perfekti, līdz brīdim, kad saule apcepināja ādu. Bija jautri 
ietriekties krastos, uzsēsties uz šķēršļiem un domāt, kā tikt pāri. Diena bija ļoti 
jauka.”

Foto: Mārīte Orniņa

Foto: no personīgā arhīva
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Sešgadnieku pirmais 
izlaidums
Rugāju novada Eglaines pamatskolas pirmsskolas 
skolotāja Līga Ikstena

Ar smaržīgiem ziediem vasara nāk,
Tā katru mūs ņem aiz rokas.
No ligzdas putnēni izlidot sāk-
Tiem vēlējums- labi lai sokas!
         30.maijs mazajiem sešgadniekiem Rugāju novada Eg-
laines pamatskolā bija īpaša svētku diena. Šī bija viņu pirmā 
izlaiduma diena, kurā viņus sveikt bija ieradušies paši tuvākie 
un mīļākie cilvēki- vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi, skolēni, 
tuvākie draugi un radi. Mazie sešgadnieki kopā ar mazākajiem 
pirmsskolniekiem bija sagatavojuši krāšņu un skanīgu koncer-
ta programmu. Šī diena ikvienam paliks atmiņā kā neaizmir-
stams un emociju piepildīts notikums.
          Lai sapņi piepildītos, neiztika bez krāšņā gaisa balona, 
kurā bērni varēja doties zilo sapņu tālēs pretī vasarai. Bērni 
varēs atpūsties, izbaudīt brīvlaiku, krāt spēkus, lai rudenī 
varētu doties uz skolu. Novēlam visiem vecākiem un bērniem 
saulainu vasaru un patīkamu atpūtu! 

Izlaidums „Sapņi”
Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vieta 
izpildītāja Ilze Burka 

Zied vasara, un sapņi dzīvo,
Smaržo ziedi pļavās, upes trauc.
Domas šodien tā kā gulbji lido-
Neļauj apstāties, bet sapņot sauc.
          Vasara zied un reibina ar savām smaržām. Vasaras saul-
grieži klāt. Līdz ar saulgriežiem nāk arī pārdomu laiks Rugāju 
novada Eglaines pamatskolas astoņiem 9. klases skolēniem, 
kuri kā raibi tauriņi stāv dzīves krustcelēs un izvēlas sev īsto 
sapņu ceļu. 
           Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē 
pavadīja arī klases audzinātāja Irīna Krivošejeva. Absolventi 
saņēma skolas Pateicības rakstus par labām sekmēm, aktīvu 
iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos un interešu izglītības pul-
ciņos, piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
         Paldies   8. klasei   un   audzinātājai  Antrai  Kikustei par 
skaisto, pārdomāto  izlaidumu, fantastisko noformējumu – 
ziedu arku un  sapņu ķērājiem, kuros tika notverta katra absol-
venta mīļākā krāsa.
        Līdz   ar   apliecību  par vispārējo pamatizglītību absolventi 
saņēma vēlējumu - lai piepildās visi sapņi, ko esat ierakstījuši 
zilajā debesu jumā! Lai pasaules ceļi jūs atved gudrus, izglīto-
tus atpakaļ uz Latviju un dzimto novadu!
        Lai mūsu absolventiem laimīgs lidojums pretī sapņiem!

Rugāju novada Eglaines pamatskolai 
uzdāvina 20 datorus Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora 

vieta izpildītāja Ilze Burka 

Rugāju novada Eglaines pamatskola 24. maijā uzņēma viesus no Nīderlandes pilsētas 
Almelo informācijas tehnoloģiju koledžas “ROC van TWENTE”, kas bija ieradušies 
ERASMUS projekta vizītē. 
           Koledžas    pasniedzēji    un   studenti  uzdāvināja  un  uzstādīja Rugāju novada Eglaines 
pamatskolai 20 datorus. Par datortehnikas dāvinājumu jāsaka lielu paldies Andersonu ģimenei, 
kura sadarbību ar Nīderlandes koledžu aizsāka pirms vairākiem gadiem. Eglainieši bija pacentu-
šies, iepriecinot ciemiņus ar muzikālo priekšnesumu. Ārzemju viesi kopā ar skolēniem piedalī-
jās dažādās sporta aktivitātēs. Dienas noslēgumā sekoja izzinoša ekskursija un atpūta senlietu 
privātkolekcijā „Saipetnieki”. 

Foto: Ilze BurkaFoto: Ilze Burka

Rugāju novada jauktajam korim 
izveidojusies tradīcija - dziedāt baznīcās 
Informācija: Rugāju novada jauktā kora dalībnieki 

Rugāju novada jauktajam korim, bez sarežģītā Dziesmusvētku repertuāra, nu jau par 
tradīciju ir kļuvusi dziedāšana baznīcās, kura aizsākās nepilnus 20 gadus atpakaļ, kad 
kori uzaicināja dziedāt garīgās dziesmas Rugāju Romas katoļu baznīcā. Gadiem ejot, koris 
pēc uzaicinājuma dzied Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā un arī Balvu 
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
         Uzsākot  gatavošanos   Latvijas   simtgadei,   pagājušajā   gadā kā  dāvanu savai valstij 
nozīmīgajā jubilejā, Rugāju novada jauktais koris aizsāka skaistu tradīciju – dziedāt pansionātos 
un aprūpes namos, kur uzturas dzīves nogurdinātie un sabiedrības atstumtie, sniedzot prieku ne 
tikai koncertu apmeklētājiem, bet gūstot gandarījumu un emocionālu baudījumu arī paši sev. 
Tradīcija aizsākās ar pirmo koncertu pansionātā „Balvi” pagājušā gada decembrī, kur mūs uzņē-
ma brīnišķīgi - satikām daudzus bijušos rugājiešus un mājās devāmies ļoti saviļņoti. Pat nebijām 
gaidījuši,   ka   šī   ciemošanās  mums  pašiem  izvērtīsies  tik emocionāla. Bija prieks, ka, ar savu 
ierašanos, varam kādam dot satikšanās prieku vai dāvināt atmiņu mirkli. 
            Ziemassvētkos viesojāmies tepat Sociālās aprūpes centrā „Rugāji”, kur pēc koncerta koris-
ti labprāt aprunājās ar iemītniekiem, jo kā izrādījās, tāda komunikācija sirmgalvjiem ir ne mazāk 
svarīga kā muzikālā bauda, ko gūst, klausoties kora dziesmas. 3. jūnijā koncertējām Litenes 
pansionātā, kur mēs ar savām dziesmām tikām gaidīti, uzrunāti jau labu laiku atpakaļ. Mēs visi 
kopā izdarījām svētīgu darbu: devām iespēju Litenes pansionāta iemītniekiem izjust sirds siltu-
mu caur dziesmām. Uzstāšanās pansionātos sniedz sevišķi lielu gandarījumu un veselu emociju 
buķeti, jo mēs neaprobežojamies  tikai ar dziedāšanu, bet pēc koncerta labprāt aprunājamies  ar 
iemītniekiem. Turklāt ciemos nebraucam tukšām rokām, bet vedam kādu skaistu dāvanu. Ceram, 
ka mēs ar savām dziesmām sniedzam kaut nelielu prieku šiem cilvēkiem, jo dziesma ir vislabākā 
dāvana, ko mēs varam dot Latvijai un tās ļaudīm simtgades svētkos!

Foto: no personīgā arhīva
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Rugāju novada biznesa ideju konkursā atbalstu gūst 
četras idejas un saņem pašvaldības līdzfinansējumu
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžetā tika paredzēts līdzfinansē-
jums EUR 5000,00 apmērā Rugāju novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņē-
mumu projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu biznesa 
ideju   projektiem   uzņēmējdarbības   uzsākšanai   Rugāju  novada  biznesa 
ideju konkursa ietvaros.  Šī gada 1. jūnijs bija konkursa pieteikumu noslē-
guma termiņš, kad kļuva zināms, ka uz atbalstu Rugāju novada biznesa 
ideju konkursā pretendēs četri dalībnieki. Divu nedēļu laikā vērtēšanas 
komisija (Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīt Baltace, ALTUM 
Gulbenes   reģionālā   centra   konsultante   Ilze   Freivalde   un  projektu

konsultante  Liene Ivanova)  iepazinās  ar  iesniegtajiem  projektu  pieteiku-
miem, savukārt 12. jūnijā uzklausīja pretendentu prezentācijas klātienē un 
sniedza   savu   vērtējumu  par  biznesa  idejas  dzīvotspēju un pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Pašvaldības līdzfinansējumu iegu-
va visas četras iesniegtās biznesa idejas. “Šodien, 25. jūnijā, kad mēs oficiāli 
noslēdzam līgumus par pašvaldības finansējuma piešķiršanu jūsu projek-
tu realizēšanai, es ceru, ka pienesums no   pašvaldības   dos   jums  reālu 
ieguvumu, lai radītu jaunas lietas ar pievienoto vērtību un ietu tālāk sava 
uzņēmumu   attīstībā,  kā  arī  lepoties  ar  to, ka esat mūsu novada iedzīvo-
tāji   un   mūsu  novada uzņēmēji,” veiksmi vēlēja Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine. 

Projekta nosaukums – Unikālā sastāva formulas izstrāde augļu un dārzeņu bioloģisko mazgāšanas līdzekļu ražošanai
Projekta iesniedzējs – SIA “LZ LATVIA”
Projektam piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1794,40

Biznesa ideja ir uzsākt augļu un dārzeņu bioloģisko mazgāšanas 
līdzekļu ražošanu Rugāju novadā. Tas ir inovatīvs produkts Lat-
vijas   tirgū,   kurš   uzlabos   iedzīvotāju veselības stāvokli un ilg-
termiņā veicinās Latvijas genofonda veselīgāku izaugsmi. 
        Projekta pieteikums Rugāju novada pašvaldības biznesa ideju 
konkursā tiek iesniegts līdzfinansējuma piesaistei augļu un dārzeņu 
bioloģisko mazgāšanas līdzekļu unikāla sastāva formulas izstrādei 
sadarbībā     ar        pētniecības      partnerorganizāciju   –    Latvijas 

Universitātes      Mikrobioloģijas       un 
biotehnoloģijas institūtu un produkta 
testa partijas izgatavošanai. Biznesa 
idejas īstenošanai 2018. gada februārī 
ir nodibināta komercsabiedrība „LZ 
LATVIA“, uzņēmums ir iestājies Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatorā, 
kur konsultatīvā komisija ir novērtējusi 
šīs biznesa idejas perspektīvas.
           Ikviens no mums kaut reizi ir sev 
jautājis: “Cik daudz kaitīgo vielu (pes-
ticīdu, e – vielu u.c.,) tiek patērēts ēdot 
augļus, dārzeņus vai citus lielveikalā 
iegādātus produktus?”. Augļus, 
dārzeņus, ko esam nopirkuši lielveikalā, 
vidēji ir “aptaustījuši” līdz pat vairāki 
desmiti cilvēku. Mēs visi zinām, ka 
dārzeņu un augļu audzēšanas laikā, gan 
pēc ražas novākšanas, gan pirms pro-
dukta transportēšanas tiek izmantotas 
ķīmiskas vielas. Kaitīgo vielu nogulsnes 
atrodas uz produktiem arī brīdī, kad 
liekam tos iepirkumu grozā. Mazgājot 
augļus vai dārzeņus zem ūdens, mēs at-
brīvojaties tikai no nelielas daļas mikro-
biem un baktērijām, ķīmiskajām vielām.  
Mūsdienu sabiedrībai ir ļoti svarīgi lietot 
uzturā veselīgu pārtiku un rūpēties par 
to, lai uzņemam maksimāli kvalitatīvu 
pārtiku, tādēļ plānots izstrādāt prototipu 
un uzsākt augļu mazgājamo bioloģisko 
mazgāšanas līdzekļu ražošanu. Latvi-
jā netiek   veikta    šāda    produkta   
ražošana, patlaban tā ir brīva niša un 

lieliska iespēja sasniegt izcilību jauna, ino-
vatīva produkta ražošanā un radīt jaunas 
darba vietas.   Pretendents   biznesa   idejas     
īstenošanai         kopā          ar        sadarbības 
organizācijām paredz izstrādāt ekoloģisku 
unikālo sastāvu no 100% dabīgām izejvielām 
(t.i. bez ķīmiskajiem un sintētiskajiem pie-
jaukumiem), kas paredzēts augļu un dārzeņu 
virsmu mazgāšanai/ tīrīšanai. Produkta 
nozīmīgākā atšķirība no konkurentu pro-
duktiem būs tā unikālajā sastāvā, kur 
pievienotas īpašas sastāvdaļas – “Latvijas     
garša”,     kas     patērētājiem asociēsies ar 
mūsu zemi, valsti un dabu.
          Vēl viena būtiska atšķirība no ārvalstu 
tirgos esošajiem augļu un dārzeņu mazgāšanas 
līdzekļiem,    kas     attīra    augļus,    dārzeņus 
un       zaļumus        no         augsnes,    netīru-
miem, vaska un citiem piesārņotājiem, ir tas, 
ka izstrādājamo produktu pirms lietošanas 
pārtikā (ēšanas) nevajadzēs skalot vai mazgāt 
nost, kā tas ir ar esošajiem mazgāšanas līdze-
kļiem, kuri pēc augļu un dārzeņu apstrādes 
ir obligāti jānoskalo.  Attiecīgi radīto unikā-
lo sastāvu (šķidrumu) būs iespējams iekļaut 
3 gala produktos: bioloģiskās augļu tīrīšanas 
salvetes – “Vienmēr pa rokai, lai arī kur Tu 
atrastos!”, bioloģisks izsmidzināmais augļu 
tīrīšanas/ mazgāšanas līdzeklis (iespēja no-
mazgāt vīnogas, mellenes, burkānus, gurķus 
utt. lielākos apjomos),  koncentrāts (paredzēts 
atkārtotai uzpildīšanai, to sajaucot ar ūdeni.) 
Biznesa idejas īstenošanai izveidots uzņē-
mums ar juridisko un faktisko adresi Rugāju 
novada Rugājos.

Projekta nosaukums – Naktsmītņu piedāvājuma uzlabošana un vietējās zivju produkcijas ražošanas dažādošana Lauku tūrisma mītnē “Rūķīši”
Projekta iesniedzējs – Z/S “Rūķīši”
Projektam piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1065,00 

Projekta iesniedzējs Z/S “Rūķīši” plāno attīstīt divas dažādas 
zemnieku saimniecības “Rūķīši” darbības jomas - naktsmītņu 
pakalpojumu   sniegšanu    un     zivju    produkcijas   pārstrādi. 
Naktsmītņu skaita palielināšanai plānots iegādāties trīs divvietī-
gus  izvelkamos  dīvānus, ar  kuriem tiks aizvietotas esošās vien-
vietīgās gultas, savukārt otrā pozīcijā, ko plānots iegādāties pro-
jekta   ietvaros,  ir  ledus ražošanas iekārta un vakuuma iepako-
tājs, kas ļaus labāk uzglabāt un transportēt pārdošanai zivju 
produkciju, jo tiks nodrošināta atbilstoša produkta temperatūra. 

Naktsmītņu skaita palielināšana
Rugāju pagasta zemnieku saimniecības “Rūķīši” pamatdarbības 
veids ir lauku tūrisma pakalpojumu sniegšana. Atpūtniekiem tiek 
piedāvātas nakstmītnes, telpu noma dažādiem lieliem un maziem 
pasākumiem,  pirts  pakalpojumi,  treileru laukuma noma, makšķerē-
šana un citas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas lauku vidē. 

Lauku        tūrisma       mītne      “Rūķīši” 
nakšņošanas un telpu nomas pakalpoju-
mus sniedz jau vairāk kā desmit gadus. 
Vislielākā viesu nama noslodze ir tieši 
vasaras mēnešos, kad ir aktīvā tūrisma 
sezona. Projekta iesniedzējs stāsta, ka 
katru gadu saskaras ar to, ka šajā laikā 
trūkst naktsmītņu, ko piedāvāt visiem 
palikt gribētājiem. Īpaši tas jūtams, kad 
svinību   telpas   tiek    izīrētas   pasāku-
miem ar lielu cilvēku   skaitu,   ko   ne-
pieciešams  izguldīt.  Naktsmītņu skaita 
palielināšanai  plānots  iegādāties  trīs  
divvietīgus      izvelkamos     dīvānus,  ar 
kuriem   tiks    aizvietotas   esošās   vien-
vietīgās gultas, līdz ar to, būs iespējams 

uzņemt vairāk ciemiņus Lauku tūrisma mītnē 
“Rūķīši”. Mūsu izaugsmes iespējas nākotnē - 
izbūvēt mansarda stāvu virs svinību zāles un 
ievērojami palielināt nakstmītņu skaitu. Tāpat 
biznesa idejas autors atzina, ka tās pamatā, 
konkrēti tūrisma jomā, nav vēlme radīt kaut 
ko  jaunu   un  unikālu,  bet  gan   uzlabot  un 
palielināt esošo piedāvājumu.

Zivju produkcijas pārstrādes 
uzlabošana
Kā otrs no darbības veidiem, ar ko nodarbojas 
zemnieku saimniecība, ir zivju produkcijas 
pārstrāde. Dažādi zivju produkti- kūpinātas 
ezera zivis un zivju konservi tiek pārdoti gan 
uz vietas saimniecībā, gan 

SIA „LZ LATVIA“ dibinātāja Līga Zoža (no labās puses), saņemot 
Rugāju novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

turpinājums 10.lpp

Foto: Agrita Luža
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turpinājums no 10.lpp.

Z/S “Rūķīši” īpašnieks Guntis Štāls, saņemot Rugāju novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. 

Projekta nosaukums – Instrumentu iegāde industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanai
Projekta iesniedzējs – SIA METTA STEEL
Projektam piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1040, 60

SIA “Metta Steel” īpašnieki (no labās) Andris Gals un Margita Štāle-Krēmere, 
saņemot Rugāju novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekta mērķis ir iegādāties dažādus instrumentus, ar kuru palīdzību tiks 
nodrošināta  industriālā  dizaina  mēbeļu  un  interjera  priekšmetu izgatavo-
šana, kā arī zāģmateriālu kalts pakalpojumu sniegšana.
          Projekta    iesniedzēju   mērķis   ir   izveidot  stabili augošu  uzņēmumu, kas 
specializēsies industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanā. Šobrīd 
tuvākajā   apkārtnē   ir   salīdzinoši   daudz   galdnieku,  kas ražo mēbeles no koka. 
Industriālā dizaina mēbeles Latvijā ražo ļoti maz, pārsvarā nelielos izmēros. Lat-
vijā ir pieejami visi nepieciešamie izejmateriāli - koks, metāls, betons un stikls, 
lai varētu ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Apvienojot dažādus ma-
teriālus, vēlamies radīt ekskluzīvus un dizainiski skaistus izstrādājumus. Izmanto-
sim ražošanas principu, kas citur Eiropā ir ļoti populārs - vispirms tiek dizainēts un 
konstruēts attiecīgais produkts, pēc tam katru elementu saražo kāds savas jomas 
profesionālis. Līdz ar to radīsim  kopsadarbības infrastruktūru, kas ļaus vietējiem 
uzņēmumiem efektīvāk izmantot savus resursus un gūt papildus ienākumus.
          SIA  “METTA STEEL” ir kļuvusi par Rēzeknes biznesa inkubatora dalīb-
nieku. Inkubatora atbalstu un līdzfinansējumu vēlamies izmantot zīmola radīšanai, 
mārketinga pakalpojumu saņemšanai, dalībai izstādēs u.c. Lauku atbalsta dienestā 
iegūts atbalsts projektam, kura ietvaros paredzēts iegādāties zāģmateriālu kalti,   
dažādus   instrumentus,    kā    arī    izveido  t uzņēmuma  mājas  lapu.  Ierobežotā 
finansējuma   dēļ   LAD   projekta  ietvaros  tiks  iegādāti  tikai paši nepieciešamā-
kie darba instrumenti. Mērķis ir vairāk orientēties uz eksporta tirgu, kurā kā savu 
priekšrocību definētu pieejamāku cenu salīdzinājumā ar konkurentiem, tajā pašā   
laikā   nodrošinot  nemainīgi  augstu kvalitāti. SIA “METTA STEEL” savu saimnie-

cisko darbību veic Rugāju novada centrā, no Rugāju novada pašvaldības  
nomātā telpā, kas atrodas Kurmenes ielā 69, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugā-
ju novadā. Telpa ir plaša, ar augstiem griestiem un ērtu piebraukšanu, un 
uzņēmuma šī brīža vajadzībām pilnībā atbilstoša.

Projekta nosaukums - “Sulas spiešanas pakalpojums Rugāju novadā un tā blakus teritorijās”
Projekta iesniedzējs – Jānis Rakstiņš
Projektam piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1100,-

          Stāstot par biznesa idejas rašanos, projekta iesniedzējs atzina, ka Latvijā pieaug patērētā-
ju pieprasījums pēc augstas kvalitātes produktiem, kas ir veselīgi un garšīgi. Svarīgi ne tikai 
iegādāties veselīgus produktu, bet arī pārstrādāt pašu audzēto produkciju, piemēram ābolus. 
Ne katram ir iespēja to izdarīt, tāpēc radās ideja par pakalpojuma sniegšanu. Daudziem 
Rugāju novadā un tā apkārtnē ir augļu dārzi, bet ļoti maz ir tādu, kuriem ir iekārtas šo augļu 
pārstrādei sulas veidā. To visu apsverot, radās ideja iegādāties sulas spiedi, smalcinātāju un 
citus nepieciešamos materiālus, lai sniegtu pakalpojumu sulas spiešanā. Veikt ābolu, bum- 
bieru un citu augļu, dārzeņu pārstrādi un iegūt dabīgu sulu, par pakalpojumu saņemt noteiktu 
atlīdzību un pakalpojumu piedāvāt visa gada garumā, jo īpaši augļu ievākšanas sezonā.       
         Tāpat jaunais uzņēmējs pastāstīja, ka tieši sulas tirgus ir viens no perspektīvākajiem un 
stabilākajiem, jo cilvēki dod priekšroku vietējai vai pašu ražotai sulai. Taču ne katrā vietā ir 
iespēja pārstrādāt augļus vai dārzeņus ar speciāli tam paredzētām iekārtām. Piedāvājot pār-
strādes iespējas, klienti būtu Rugāju novada un tās apkārtnes iedzīvotāji. Piedāvāt pakalpo-
jumu, ar pārstrādes iekārtām dodoties uz patērētāja objektu un veikt produkcijas pārstrādi, 
ja pārstrādes apjomi ir lieli. Tāpat tiek plānots piedāvāts šo pakalpojumu veikt arī dodoties 
pie patērētāja, ja pārstrādes apjomi ir lieli. Vidējos un nelielos apjomos, patērētājam būs 
iespēja redzēt pārstrādes procesu un saņemt produkciju uzreiz. Patērētājs būs drošs, ka tiek 
pārstrādāta viņa atvestā produkcija. Ja biznesa ideja attīstīsies un nesīs iecerēto peļņu, tad 
to varētu paplašināt, piedāvājot jau izspiestas sulas pārstrādi un produkta iepakošanu. Tiks 
iegūtas plašākas zināšanas, dodoties pieredzes apmaiņā pie citiem sulas ražotājiem Latvijā, 
kā arī apmeklējot aktuālos kursus. Interneta vidē meklējot pakalpojumu augļu un dārzeņu 
pārstrādē, tuvākā vieta tika atrasta Madonā, kur tas tiek piedāvāts. Rugāju novadā var 
iegādāties gatavu produktu, dažāda veida sulas, bet pārstrādes pakalpojums netiek sniegts. 
Ideja ir aktuāla, jo tā ir izdevīgāk un veselīgāk patērētājam, jo ir svarīgi zināt produkta iz-
celsmi un kvalitāti,” stāsta projekta iesniedzējs.

gan lauku labumu tirdziņos tuvākajā apkārtnē. Tāpēc, otrā pozīcijā, ko plānots 
iegādāties projekta ietvaros, ir ledus ražošanas iekārta un vakuuma iepakotājs, kas 
ļaus labāk uzglabāt un transportēt pārdošanai zivju produkciju, jo tiks nodrošināta 
atbilstoša produkta temperatūra.  Zivju produkcijas pārstrādes uzlabošanai tiks 
iegādāta ledus ražojamā mašīna un vakuuma iepakošanas iekārta. Šīs iekārtas 
svaigus zivju produktus ļaus ilgāk uzglabāt, transportēt tālāk un pārdot klientam 
ērtākā iepakojumā.
            Šobrīd saimniecībā tiek gatavota dažāda veida zivju produkcija no ezera 
zivīm, kas audzētas uz vietas saimniecības zivju dīķos vai iepirktas citur tuvākajā 
apkārtnē. Tiek ražoti dažādi zivju produkti - kūpinājumi un konservi. Ir vēro-
jams liels pieprasījums arī pēc svaigu zivju produktiem, taču, lai saglabātu zivis 
svaigas, nepieciešams nodrošināt atbilstošu produkta uzglabāšanas temperatūru. 
Iegādājoties ledus ražojamo mašīnu, būs iespējams pagatavot ledu, kurā ievie-
toti zivju produkti ilgāk saglabājas svaigi. Līdz ar to, produktu klāstu papildinās 
tāds produkts, kā mazsālītas zivju filejas. Izmantojot vakuuma iepakojumu, tiks 
nodrošināts garāks produkta realizācijas termiņš un klientam ērtāks produkta ie-
pakojums.  

Foto: Jānis Rakstiņš prezentējot savu biznesa ideju.

Tā kā konkursa nolikuma 1.9. punkts paredz, ka uz Pašvaldības 
līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona – Rugāju novadā 
deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt uzņēmu-
mu LR Uzņēmumu reģistrā, un attīstīt uzņēmējdarbību Rugāju  no-
vadā, sava biznesa idejas pieteikuma ietvaros, tad līgums tiks slēgts 
un pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts, kad  persona dibinās 
uzņēmumu. 

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Foto: Agrita Luža
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Mums katram ir tāda vieta, kur 
mēs jūtamies vislabāk...

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Agrita Luža

Rugāju novada Lazdukalna pagasta 
“Silenieku skola”
Jaunākā Rugāju novada biedrība “Silenieku skola” dibināta 2017. gada 
16. oktobrī. Tās dibinātāji Līga Moroza-Ušacka, Aija Moroza, Artis 
Ušackis. Biedrības dibināšanas mērķis – kultūrvēsturiskā mantojuma 
atdzīvināšana, saglabāšana un pieejamības veicināšana sabiedrībai, ie-
saistoties multikulturālos projektos kultūras, izglītības, mākslas, sporta, 
sociālajā un tūrisma jomā.
           “Silenieku skolā” viesojos brīdi pirms Līgo svētkiem. Saimnieki, 
gatavojoties svinībām, darbīgi rosījās un labprāt izrādīja skaisti iekopto 
apkārtni un skolu, kurā vēl aizvien jūtama vēstures elpa. “Skola tiku-
si celta tieši priekš apkārtnes bērniem. Pagasta iedzīvotāji saziedojuši 
materiālus un uzcēluši   skolu.   Skolas   ēkas   saglabāšanā   vislielākais   
nopelns  ir  manai mammai, kura, ar tobrīd esošajiem līdzekļiem, centās 
to saglabāt, uzlika šīfera jumtu, jo vecais skaidu jumts savu jau sen bija 
nokalpojis un lietus laikā tecēja. Skolai  nebija arī elektrības, tā tika 
ievilkta tikai atsoņdesmito gadu beigās. Sākoties privatizācijas laikiem 
pašvaldībai piederošo skolas ēku, par sertifikātiem nopirka mamma 
Melānija Ruduka, kura ilgus gadus skolā strādāja par   pavāri.   Mana   
Līga   jau   no  mazotnes  bija vietējo bērnu atpūtas brīžu organizators, 
bieži tika spēlēta īsta skola. To var redzēt vecajos skolas žurnālos, kuri 
tika papildināti ar jauniem skolēniem! Tā viņa kopā ar vīru pamazām 
restaurē veco ēku, veido spēļu laukumus saviem bērniem, kuri pamazām 
aug lielāki un lielāki, līdz tie vilina ciemos citus bērnus! Vieta,  kas radī-
ta bērniem, ļoti uzrunā tieši bērnus! ” stāsta Aija Moroza.     
            Skola   savu   funkciju   jau sen neveic, taču paši saimnieki atzīst, 
ka ar prieku uzņem bijušos absolventus, kuriem ir interese apskatīt un 
atcerēties mirkļus no saviem skolas gadiem. Tāpat saimnieki ir ieguldī-
juši darbu iekopjot teritoriju ap ēku. Man bija iespēja izmēģināt nesen 
atklāto sajūtu taku, redzēt kā top jauna bērnu rotaļu māja un apjaust, 
ka viss ir saistīts – tur, kur ir skola, tur vienmēr ir un būs bērni…un tā 
būs arī šeit, jo gan lieli, gan mazi noteikti atradīs sev piemērotu nodarbi. 

Līga Moroza – Ušacka savu profesionālo dzīvi ir saistījusi ar deju. Veiksmīgi 
vadot deju studiju “TERPSIHORA”, ir ierādījusi ne tikai dejas soļus, bet 
arī prieku pret deju. Un kāpēc, lai būtu citādāk? Cilvēkam, kurš savu darbu 
veic ar prieku atliek vēlēt vien izdošanos arī turpmāk! (Saruna norit ar Līgu 
Morozu- Ušacku).

Līga Moroza - Ušacka kopā ar vīru Arti Ušacki gatavojoties braucienam ar retro 
motociklu. 

Kopš šī gada 3. jūnija ir vēl viens iemesls, lai dotos apciemot “Silenieku skolu”, 
jo ikviens interesents tiek aicināts izbaudīt baskāju sajūtu takas vilinājumu. 

Silenieku 7-gadīgā skola – cik daudz no tās vēstures Jums ir zināms? 

Tas protams ir jājautā tiem, kas te mācījās, strādāja un vēl kaut ko atceras. 
Labprāt uzklausītu pagātnes stāstus par skolas vēsturi no tiem, kas te mācī-
jās. Cik es zinu pēc bijušo skolēnu nostāstiem, skola esot celta 19. gadsimta 
beigās, pateicoties vietējā pagasta ļaudīm. Stāsta, ka ir bijis laiks, kad skolā 

mācījušies  105 bērni,  ka  klases  ir bijušas arī kaimiņu mājā. Kaimiņu mājā esot 
bijis ierīkots internāts. Silenieku skola pastāvēja līdz 1977. gadam. Mana vec-
mamma šeit strādāja par pavāri, un kad skolu likvidēja vecmamma to nopirka par 
sertifikātiem.

Kāda ir bijušo absolventu reakcija, kad ierauga savu bijušo skolu? 

Parasti ir tā – lēnām brauc garām kāda mašīna, apstājas, izkāpj ārā, kautrīgi skatās, 
bet nenāk pagalmā. Ja mēs to pamanām, pamājam ar roku un viņi ir tiešām priecī-
gi, ka var ienākt pagalmā un apskatīties, esam saglabājuši vecos skolas žurnālus, 
kurus absolventi ar lielu interesi pāršķirsta. 

Katrs apmeklētājs droši vien var dalīties savās atmiņās…

Jā, ir bijuši arī smieklīgi gadījumi (smaida). Piemēram, daži apskatot savu pirmo 
skolu saka: ”Es atceros, te bija sporta laukums, te malka stāvēja.” Tad atbrauc 
nākošie un saka, ka pastāstīs, kas te ir bijis. Es saku, ka es arī zinu! Bet viņi pār-
trauc un saka: “Nē, nē! Te taču bija pionieru istaba!”  Kopā secinājām, ka tajos 
laikos ir ļoti mainījušies vietu izkārtojumi. 

Skolu esat daļēji atjaunojuši?

Kad ēku nolēmām renovēt, tad pirmā strādnieku brigāde pateica, ka te jau nav ko 
renovēt, jāceļ par jaunu. Pasaucām citu brigādi, tie sasēja baļķus un visu izdarīja. 
Ir arī kļūdas pieļautas, daudz kas ir atkarīgs no finansējuma. Ēka ir atjaunota par 
80%. Lielo zāli esam saglabājuši senajā stilā. Nākotnē ir ideja par skolas muzeju, 
jo mums ir saglabāti vecie skolas galdi, soli, gribam iekārtot īstu mācību klasi. 

Un kāda ir iekoptā apkārtne! Te ir tik daudz visa kā!

“Silenieku skolā” mēs piedāvājam apskatīt topošā skolas muzeja lietas, svinēt 
dažādus   svētkus,   piedalīties   foto   orientēšanās  sacensībās, iziet piedzīvojumu 
Nakts trasi, ir iespēja noorganizēt netradicionālās sporta spēles, vizināties ar 
gokartiem, ir dažādi bērnu transporti, pieejams bērnu rotaļu laukums, volejbola 
laukums, batuts, varam noorganizēt dažādas radošās darbnīcas, mans vīrs Artis 
var izvizināt ar retro motociklu, pie mums var nakšņot teltīs, kā arī varam piedāvāt 
nogaršot garšīgu akas - avota ūdeni.  

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva
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“Šī vieta ir mūsu mazā Paradīze, kur jūtamies ļoti labi un 
priecājamies par katru lietu, ko realizējam šeit, par katru 

sīkumu un ciemiņu novērtējumu, 
sajūsmu un atgriešanos. 

Pirms pāris gadiem mūs apciemoja šīs skolas pirmās skolotājas  
trīs bērni (pensionāri) no Amerikas, kas pirmo reizi bija Latvijā 

un viņi teica: “Mēs gribējām apskatīties to vietu, kur esam 
piedzimuši (viņi visi piedzimuši nu jau mūsu mājā “Silenieku 

skolā”),  tad šī vieta mums kļuva vēl īpašāka… 

Mums katram ir tāda vieta, kur mēs jūtamies 
vislabāk un mums tā ir šeit…”

Nesenākais notikums pie jums bija Sajūtu baskāju takas 
atklāšana!

Jā,   ideja   par  sajūtu  taka  man  radās pēkšņi - rudenī izdomājām un 
pavasarī realizējām. Rudenī vajadzēja sarakt takas pamatus un tad 
vācām materiālus. Taka ir 50 metrus gara un tās laukumos ar pēdām 
var sajust 25 dažādus materiālus. Kastaņus lasīja manas deju studijas 
bērni, šis bija gads, kad tiešām nebija zīļu, taču mums ir salikti zemes-
rieksti, keramzīts, keramzīta bloki, siens, auzas, čiekuri, bērza tāsis, 
kārkli, sūna, ķieģeli utt. Gribējās, lai var ielikt pēc iespējas dažādā-
kus tos materiālus, lai bērniem ir interesantāk. Kas zina, varbūt taku 
“pagarināsim” vai izveidosim takas turpinājumu kā trasi kokos augšā 
(smaida). Sapņot vajag, jo tikai cilvēkam, kuram ir sapņi ir iespēja tos 
piepildīt!

Un tagad jūs varat piedāvāt Sajūtu taku iemēģināt ikvienam 
interesentam. 

Tieši tā, kopš šī gada trešā jūnija, kad noslēdzām ar dejotājiem un viņu 
ģimenēm šo deju sezonu, svinīgi pārgriezām lentu un taku atklājām, 
labprāt uzņemam ikvienu, kurš grib izjust baskāju takas vilinājumu. 

Top jauna bērnu rotaļu māja, ir gan šūpoles, gan batuts, dažādi 
braucamrīki…šeit viss ir draudzīgs bērniem, vai ne? 

Mēs   jau   ar   mammu   runājām,  ka  mēs  šeit  visu   veidojam   priekš 
saviem  bērniem.  Lai  bērniem  patiktu  dzīve laukos! Pirmkārt, man ir 
brīva vasara, ko pavadu šeit un man  patīk radoši darboties un izpausties.

Rīkojat nometnes un sacensības, kā radās doma par šādu 
pasākumu organizēšanu?

Kādreiz, strādājot Zemkopības ministrijā, strādāju par vienu no skolotā-
jām ar fantastisku komandu, kur mēs vadījām bērnu vasaras nometnes 
“Lauki manas mājas” pa visiem Latvijas novadiem, iemācījos ļoti 
daudz un sapratu, ka man tas ļoti patīk. Tāpat man ļoti patīk un vairāk 
arī tendējos uz netradicionālo sportu, jo tad visi bērni paliek vienādi – 
nav stiprāka vai vājāka, pavada tikai veiksme. 

Skatoties apkārt tā vien šķiet, ka katra lieta ir savā vietā, katrs 
zemes pleķītis ir izmantots lietderīgi un rada mājīgu noskaņu. 

Mēs visu darām pašu rokām, tiešām, visu, ko varam izdarīt – paši. Man 
ir paveicies, ka mans vīrs var realizēt manas idejas, arī jaunā bērnu ro-
taļu māja ir viņa roku darbs. 

Baskāju sajūtu takas svinīgās lentas pārgriešanā piedalījas arī L.Morozas 
- Ušackas deju studijas bērni kopā ar vecākiem, taču lielākie palīgi lentas 
griešanā bija Līgas un Arta atvases Hugo un Leo. 

Kur smeļaties idejas? 

Parasti idejas pie manis atnāk naktī-un tieši tajā brīdī, kad tas visvairāk man nepieciešams. 
Man parasti ir tā – kad iestudēju dejas, neskatos kā dara citi, domāju, režisēju un izpaužos 
pati. Tas viss man ir dabiski dots, māksla ir manējā. Arī šeit radot noformējumu, man 
tiešām gribas, lai viss ir gaumīgi. Idejas jau bieži pasaka priekšā arī daba. Piemēram, ir 
tik skaisti koki, kurus radījusi daba, un kurus var izmantot! (smaida). Iekoptā platība ir 
diezgan liela, jo apkārt pārsvarā bija mežs, paši visu tīrījām un sakopām. 

Jaunā bērnu rotaļu māja ir Arta Ušacka roku darbs. Te būs ko darīt gan meitenēm, gan 
puikām. 

“Silenieku skolas” iekoptā teritorija ļauj izvietot visdažādākā veida atrakcijas. 

Rugāju novada, Lazdukalna pagasta atpūtas vieta “Silenieku Skola” labprāt 
uzņems ciemiņus, kuriem būs iespēja izmēģināt Sajūtu taku, foto orientēšanos, ir 
pieejama piknika vieta (grils), pieejams volejbola laukums, gokarti, batuts, bērnu 
atpūtas laukums, piedzīvojumu nakts trase (minimums 10 cilvēki, ar iepriekšēju 

pieteikšanos), kā arī izbrauciens ar retro motociklu!  
Tālrunis: 26428477 (Līga Moroza - Ušacka)

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: Agrita Luža
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Rugāju novada Rugāju vidusskolas skolēnus 
aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei

No 2018. gada 23. līdz 28. jūlijam Rugāju novada Rugājos, projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profi lakses 
veicināšanas pasākumi Rugāju  novada iedzīvotājiem” ietvaros, 

NOTIKS BĒRNU VASARAS DIENAS NOMETNE 
„DZĪVO VESELS!” par tēmu „Ēdam veselīgi, lai izaugtu veseli” Rugāju 

novada Rugāju vidusskolas skolēniem no 8 līdz 12 gadiem.

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīga uztura nozīmību bērnu augšanas un 
attīstības procesā, veicināt veselīga uztura 
paradumu veidošanos. 
Nometne ilgs 6 dienas: 
– 5 radošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu
– 5 fi zisko aktivitāšu pēcpusdienas
– 1 dienas izziņas ekskursija, kas netieši veicinās veselīgu dzīvesveidu bērnu 
vidū.
Nometnes   laikā   paredzēta   iepazīšanās  ar  ārstniecības  augiem,  tēju 
degustēšana, siera gatavošana, dažādu dārzeņu salātu gatavošana, sulas, biezsu-
lu   gatavošana,   uztura   piramīdas  izpētīšana, jogurta gatavošana 
mājas   apstākļos,   kreklu   apdruka,   rokassprādžu   gatavošana  no  ādas, 
ekskursija uz Madonu (Lazdonas piensaimnieks, Z/S „Jāņkalņi”).

Bērnam līdzi jāpaņem gaišs, vienkrāsains T-krekls, ko apdrukās nometnē.
Pieteikšanās pie Ineses Ozoliņas līdz 15.07.2018.. 

tālrunis +371 29 339 756 vai e-pasts ozolina84@inbox.lv

Šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena

Informācija: www.lvportals.lv

Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo 

latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena – iekrīt sestdienā vai 
svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. 

Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena. 

Atgādinājums - līdz 20.07.2018. var 
pieteikties Rugāju novada pašvaldības konkursam 
„Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018” 

          Ar   mērķi   popularizēt  laukus  kā  dzīves  vietu  labi  sakārtotā  vidē  un  
rosināt nekustamo īpašumu īpašniekus sakopt piederošos objektus un sapost tos, 
sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu 
“Rugāju novada sakoptākā sēta 2018”. Objekti tiks vērtēti šādās kategorijās: 
- Sakoptākā centra individuālā dzīvojamā māja;
- Sakoptākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu;
- Sakoptākā lauku sēta - ģimenes dzīvesvieta;
- Sakoptākais uzņēmums;
- Sakoptākā daudzīvokļu māja.
          Pieteikums   dalībai   konkursā  jāiesūta līdz 2018. gada 20. jūlijam Rugāju 
novada   domes   sabiedrisko   attiecību   speciālistei   Agritai   Lužai  uz e-pastu 
agrita.luza@rugaji.lv vai jāiesniedz klātienē Rugāju novada domē pie sekretāres, 
Kurmenes ielā 48, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. 
Tālrunis informācijai: +371 27843383 (Agrita Luža).

Konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji un pieteikuma veidlapas pieejamas 
Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv . 

“Lielākais dārgums - laba bibliotēka.” /Beļinskis/
Sakām sirsnīgu PALDIES mūsu lieliskās Rugāju bibliotēkas vadītājai Anitai 
Maginai, bibliotekārei Evitai Sproģei par tradicionāli labi izdevušos, perfekti 

noorganizētu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekskursiju.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekskursijas dalībnieki.

Rugāju novada jauktais koris saka lielu PALDIES novada domei un 
šoferim Gatim par transportu 3. jūnijā uz koncertiem Balvu Evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā un Litenes pansionātā. Sirsnīgs PALDIES mūsu 
skolotājam, diriģentam Pēterim Sudarovam par izturību, Kristīnei Sergai 
par atsaucību, Ilonai Tihomirovai, Velgai Vīcupai, Žanim Pērkonam un 

Inesei Kočānei par ieguldīto darbu koncertu organizēšanā, 
Guntai Grigānei – par maizīti ciemakukuļiem! Mēs visi kopā izdarījām 

svētīgu darbu: devām iespēju Litenes pansionāta iemītniekiem izjust sirds 
siltumu caur dziesmām.

Dievkalpojumi  JŪLIJA mēnesī  AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas 
katoļu baznīcā
1.07. plkst. 12.00   I mēneša svētdiena
15.07. plkst. 12.00
29.07. plkst.  12.00
Dievkalpojumi JŪLIJA mēnesī  SKUJETNIEKU  baznīciņā
25.07.plkst.  13.00 Svētais apustulis Jēkabs, svētki 
Dievkalpojumi JŪLIJA mēnesī RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
1.07. plkst.  14.00    I mēneša svētdiena
15.07. plkst.  14.00

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā šī gada 
13. jūlijā plkst. 10.00 notiks Dievkalpojums. 

Lūdzam piederīgos iemaksāt vai pārskaitīt uz kontu ikgadējo ziedojumu 
EUR 5 apmērā par ģimenes kopiņu baznīcas un kapu apsaimniekošanai. 

Sakām paldies visiem regulārajiem ziedotājiem! 

Baznīcas draudzes vecākā Ludmila (tālrunis: 26574804)

TUVĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ 

13.07.2018. plkst.20.00 Rugāju parka estrāde
Rugāju novada Jaunības svētki
13.07.2018. plkst. 22.00 Rugāju parka estrādē 
Balle kopā ar grupu “Ginc&Es” Ieejas maksa: no plkst.22.00 - EUR 3.00, pēc 
plkst.23.00 EUR 3.50 .
21.07.2018. plkst. 13.00 Rugāju parka estrāde 
Rugāju novada Bērnības svētki 

Lūgums dalīties informācijā!
Rugāju novada dome ir saņēmusi ziņojumu, kurā minēts, ka Kuldīgā 

dzīvojoša sieviete (Rasma Tīruma) vēlētos sazināties ar saviem radiniekiem - 
zināms, ka vecmamma cēlusies no Lazdukalna pagasta (dažādos 

avotos - Mass Zolija, Zole, Izolde), tāpat zināms, ka uz kapa kopiņas no 
dzimšanas datiem norādīts vien dzimšanas gads 1892. gads. Zināms, ka 

sievietei ir bijušas piecas māsas un 2 brāļi. Ja ir zināma, kāda informācija, 
lūgums sazināties ar Rugāju novada domes sekretāri (tālrunis: 27832856)

Viļānos notiks tradicionālā Lauku diena

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, APP “Agroresursu un ekono-
miskas institūts” sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību aicina visus interesentus 
uz jau ierasto Lauku dienu Viļānos, kas norisināsies 12. jūlijā plkst. 10.30. 
Pasākuma laikā notiks lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji 
tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu 
pētījumu rezultātiem, ar pākšaugu šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar 
vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju 
šķirņu audzēšanas tehnoloģijām, ar šķiedras linu kolekciju un selekciju, tiks 
salīdzinātas kartupeļu šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas, tiks demonstrēti 
bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi, kā arī sojas un lopbarības miežu 
izmēģinājumi. Informācija par pasākumu: tālr. 29465004, 
e-pasts:llzc.vilani@gmail.com


