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“Mēdz teikt, ka dzīve sastāv no mazām laimītēm, bet ir laimes brīži, kas tās pārvērš mirklī, kurš nāk un iet un vairs nepāriet. Tā veidojas mirkļu mozaīka. 

Tieši tik skaista, cik 

skaistu tu pats to 

izveido. Tu rādi – 

horizonts. Un tad – vai 

tālāk iet pa to ir liegts? 

Tu saki – robeža, nekad! 

Tā zūd, ja horizonts ir 

sniegts.”

Sveiciens uzsākot jauno mācību gadu! 
          Nemanot   ir   paskrējusi   vasara,   kuras  laikā  esam  atpūtušies un uzkrājuši spēkus, 
izvirzījuši   sev   jaunas   virsotnes,   kuras   sasniegt  un apņemšanās, kuras īstenot. Jauns 
mācību gads ir vēl viena iespēja sākt kaut ko no jauna – izmēģināt un pieredzēt ko vēl 
nebijušu. 
         Zinību   diena   ir    īpašs   mirklis,  kad   skolas  gaiteņos    dzirdam    skolēnu    čalas,  
vērojam   atkalsatikšanās   prieku,   taču  man  šķiet,  ka  visīpašāk jūtas pirmklasnieki un 
divpadsmitās klases audzēkņi, jo ikvienam no viņiem šis mācību gads sākas ar spilgtākām 
izjūtām. Pirmklasnieki ir jauna ceļa sākumā, taču divpadsmitās klases skolēni skolas solā 
aizvadīs pēdējo gadu pirms svarīgās izvēles izdarīšanas par tālāko nākotni. 
         Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi sevi gadu no gada ir pierādī-
juši kā mērķtiecīgus, zinātkārus un atsaucīgus cilvēkus, kuriem ir svarīgi sevi izaicināt un 
sasniegt visaugstākos rezultātus kā mācību, tā ārpusklases darbā. 
        Esmu   gandarīta  par  katru  skolēnu  un  pedagogu,  kurš  Rugāju novada Eglaines 
pamatskolu un Rugāju novada vidusskolu skolu sauc par savējo un nes Rugāju novada 
vārdu pasaulē. 
         Esmu   lepna,  ka   mūsu  skolu  audzēkņi  kļūst    par   studentiem,  kuri,    mērķtiecīgi 
darbojoties, iegūst augstāko izglītību un priecājos  par jauniešiem, kuri atgriežas un savu 
dzīvi izvēlas veidot Rugāju novadā. 

Skolēni un studenti! 
Lai labām sekmēm un panākumiem piepildīts jaunais mācību gads! Lai ik katrā no jums ir 
apņēmība būt vislabākajam, visstiprākajam un visiem kopā būt vissaliedētākajiem! 

Cienījamie pedagogi! 
Paldies  par  ieguldīto  darbu  ik dienu  mācot  jauno  paaudzi,  lai  radošs  domu  lidojums, 
izturība un pacietība mudinot skolēnus sasniegt arvien vairāk! 

Vecāki! 
Jūs esat lielākais un patiesākais atbalsts savu bērnu izglītības ceļā! Lai spēks, mīlestība un 
sapratne ar jums kopā visa mācību gada garumā! 

Sirsnīgi sveicu uzsākot ceļu uz jaunām 
zināšanām! Lai mums visiem kopā izdodas!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine

Pienākas pabalsts 
mācību līdzekļu iegādei!
Pienākot  jaunam  mācību  gadam  atgādinām,  ka 
katram skolēnam, kurš mācās Rugāju novada 
skolās vai pirmskolas izglītības grupās, 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  norādītam 
bērna    vārdam,    uzvārdam    un    personas   kodam. 
Pabalstu    iespējams     saņemt   līdz   2018.   gada 
oktobra mēneša beigām.

Zināšanai!
Informējam, ka saskaņā ar Rugāju novada domes 
2018. gada 16. augusta sēdes lēmumu Nr.144 un 
Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu, sākot 
ar   šī   gada  27. augustu,  Rugāju  novada Eglaines 
pamatskolas    direktores    amatā    iecelta   ILZE 
buRKA.

Informējam, ka sākot ar 2018. gada 2. jūliju Rugāju 
novada    pašvaldības    Izglītības   pārvaldes   sociālā 
pedagoga pienākumus, Rūtas Sproģes prombūtnes 
laikā, pilda DAIRA JANIšA.
tālrunis: 25623818
E-pasts: daira.janisa@rugaji.lv

Uzsākta Rugāju novada 
attīstības programmas 
2020. - 2026. gadam 
izstrāde
2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes sēdē 
tika    pieņemts    lēmums     “Par    Rugāju    novada 
attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes 
uzsākšanu”    Nr.  143.      Lēmuma     ietvaros    tika 
apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba 
uzdevums   un    izpildes   termiņi,   kā   arī  izveidota 
attīstības programmas izstrādes vadības grupa.
        Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts 
izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā 
tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi 
pašvaldības    ilgtermiņa     uzstādījumu    īstenošanai. 
Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar 
Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. 
gadam, izvērtējot nacionālā līmeņa, Latgales 
plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību 
plānošanas dokumentus. 
         Priekšlikumi novada attīstībai adresējami: 
Rugāju     novada     domē,   Kurmenes    ielā   48, 
Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 
vai    elektroniski    uz   e-pastu   dome@rugaji.lv. 
Fiziskās personas lūdzam norādīt savu vārdu, uz-
vārdu   un    adresi,   juridiskās  personas – nosau-
kumu,      reģistrācijas     numuru    un    juridisko 
adresi.
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Rugāju novada domes 2018. gada 
16. augusta sēdē pieņemtie lēmumi
Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale 

2018. gada 16. augustā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalī-
jās 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris 
Krēmers,   Andris   Leons,   Maruta   Paidere,   Sarmīte  Pērkone, Eduards 
Stalidzāns. Sēdē tika izskatīti 5 lēmuma projekti, 4 lēmuma projekti tika 
atbalstīti, bet 1 netika pieņemts.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Latgales reģionālā 
pensionāru apvienība”

Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Latgales reģionālā pensionāru apvienī-
ba” iesniegumu ar lūgumu iespēju robežās finansēt biedrību ,,Latgales reģionālā 
pensionāru apvienība”. Finanšu līdzekļi paredzēti apvienības svinīgo pasākumu 
organizēšanai.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt   finansiālu   atbalstu   biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvie-
nība” svinīgo pasākumu organizēšanai EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) 
apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas, 01.890. Neparedzēto izdevumu fonds.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

Rugāju novada domē tika saņemta Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 
vēstule ar lūgumu Rugāju novada pašvaldības ceļus nodot valstij, lai AS “Lat-
vijas valsts meži” varētu ieguldīt līdzekļus ceļa rekonstrukcijai un ikdienas uz-
turēšanai.  Rugāju  novada  domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina atsa-
vināt par labu valstij Zemkopības ministrijas personā noteiktas zemes vienības 
un būves.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Atsavināt bez atlīdzības par labu valstij Zemkopības ministrijas personā seko-
jošas zemes vienības un būves:

1.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 001 0042 būves ar kadastra apzīmējumiem 3874 001 
0042 001 un 3874 001 0042 002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 
001 0060 būves ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0060 001 un 3874 001 0060 
002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0286 būvi ar kadastra 
apzīmējumu 3874 004 0286 001 (pašvaldības autoceļš “Ezernieki – Stradi”);
1.2. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0043 būves ar kadastra apzīmējumiem 3874 
001 0043 001 un 3874 001 0043 002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 004 0283 būvi ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001 (pašvaldības 
autoceļš “Sita – Stradi”);
1.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 002 0041 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 002 
0041 001 (pašvaldības autoceļš “Vecais Gulbenes ceļš”);
1.4. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 002 0041 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 002 
0041 002 (pašvaldības autoceļš “Upatnieki -Lazdoga”);
1.5. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0126 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 
009 0126 001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0130 būvi ar 
kadastra apzīmējumu 3874 009 130 001 (pašvaldības autoceļš “Prospekts”);
1.6. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 001 0098 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 001 
0098 001 (pašvaldības autoceļš “Reibāni - Tīrumnieki”);
1.7. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 015 0154 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 015 
0154 001 (pašvaldības autoceļš “Tīrumnieki  - Mieriņi””);
1.8. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  3874 017 0063, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3874 015 0154 būvi ar kadastra apzīmējumiem 3874 015 
0154 001 (pašvaldības autoceļš “Pērtupe - Mieriņi”).

2. Augstāk   minētās   zemes  vienības  tiek  nodotas, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo    funkciju -   ceļu   būvniecība,   rekonstruēšana  un  uzturēšana. No-
stiprinot valsts īpašuma tiesības uz augstāk minētajiem īpašumiem izdarāmas 
atzīmes, ka tie izmantojami kā publiskie autoceļi un ja tie vairs netiek izmantoti 
kā publiskie autoceļi, valsts šos īpašumu bez atlīdzības nodod atpakaļ Rugāju 
novada domei.

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes 
uzsākšanu

Ņemot vērā to, ka spēkā esošās Rugāju novada attīstības programmas darbības 
termiņš ir 2019. gads, tad ir nepieciešams uzsākt jaunas attīstības programmas 
izstrādi.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Uzsākt Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādi.
2. Nozīmēt     atbildīgo     par    novada   attīstības   programmas   2020. - 2026. 
gadam izstrādes vadītāju Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītāju Loniju Melnaci.
3. Izveidot Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes 
vadības darba grupu: 
3.1. Sandra Kapteine, novada domes priekšsēdētāja;
3.2. Daina Tutiņa, novada pašvaldības izpilddirektore;
3.3. Lonija Melnace, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
3.4. Ilgona Šaicāne, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede;
3.5. Biruta Berkolde, Izglītības pārvaldes vadītāja;
3.6. Gunta Grigāne, Kultūras nodaļas vadītāja;
3.7. Jānis Morozs, Saimnieciskās nodaļas vadītājs;
3.8. Santa Everte, Sociālā dienesta vadītāja;
3.9. Guntars Pipurs, Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājs;         
3.10. Mārīte Orniņa, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja;    
3.11. Rugāju novada vidusskolas pašpārvaldes pārstāvis.        
4. Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu  un izpil-
des termiņus saskaņā ar pielikumu;
5. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv, laikrakstā “Vaduguns”, pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” un Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmā (TAPIS).
6. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Lat-
gales plānošanas reģionam un Balvu, Lubānas un Gulbenes pašvaldībām.

Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora 
iecelšanu amatā

Rugāju novada dome 2018. gada 6. jūlijā izsludināja atkārtotu konkursu uz 
vakanto Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu. Līdz konkursa 
nolikumā norādītajam beigu termiņam, 2018. gada 30. augustam, tika saņemts 
viens pieteikums uz vakanto amatu.
Konkursa   pretendentu   vērtēšanas   komisija   ir   izvērtējusi    Rugāju  novada 
Eglaines pamatskolas direktora vietas izpildītājas Ilzes Burkas kandidatūru 
vakantajam amatam un iesaka iecelt Ilzi Burku Rugāju novada Eglaines pamat-
skolas direktores amatā.
Rugāju novada dome nolēma:
1. Iecelt Ilzi Burku, Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores amatā.
2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju saskaņot amata pretendentu.
3. Pēc pozitīvas Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes, slēgt darba līgumu ar 
Ilzi Burku.

Par izmaiņām Rugāju sporta centra amata vienību 
un amatalgu sarakstā

Rugāju novada domē tika saņemts Rugāju sporta centra iesniegums ar lūgumu 
veikt grozījumus Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā ar 
2018. gada 1. septembri, likvidējot amata vienību – administrators, Profesiju 
klasifikatora kods 5151 01, 1 likme un mainot direktora vietnieka mācību darbā, 
Profesiju klasifikatora kods 1345 09, slodzi no 0,2 likmēm uz 1 likmi, nosakot 
amatalgu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 
Lēmums nav pieņemts.

Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2018

VUGD aicina uz informatīvajiem 
semināriem Latgalē par ugunsdrošības 
prasībām
Lai turpinātu veicināt un pilnveidot objektu atbildīgo personu izpratni par 
ugunsdrošības prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
2018.gada augustā, septembrī un oktobrī rīko sešus informatīvos seminārus Lat-
gales reģiona uzņēmējiem. 26.oktobrī plkst.11.00 – VUGD Latgales reģiona 
brigādes Balvu daļā (Ezera iela 37, Balvi). Kontaktpersona: Uldis Keišs, tālr. 
64501694, uldis.keiss@vugd.gov.lv. Semināros tiks pārrunātas ugunsdrošības 
prasības, kas ietvertas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, kas stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī, kā arī cita 
ar ugunsdrošību saistīta informācija.
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Rugāju novada dome aicina lauksaimniekus reģistrēt lauksaimniecības 
zemes nomas līgumus

Rugāju novada pašvaldības 
Nekustamā īpašuma speciāliste Jana KrilovaLikums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz pašvaldībai izveidot Lauk-

saimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Rugāju novada pašvaldība šādu reģistru jau 
ir izveidojusi un daudzi Rugāju novada zemnieki, lauksaimnieki reģistrē savus lauk-
saimniecības zemes nomas līgumus.
           Rugāju novada dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt  lauksaimniecībā izmatojamās 
zemes nomas līgumus.  Ja gadījumā zemes īpašnieks, nomas līguma darbības laikā, vēlēsies īpašu-
mu pārdot trešajai personai, zemes nomniekam, kura zemes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā, 
būs pirmpirkuma tiesības (iespēja iegādāties nomāto zemi par pirkuma līgumā noteikto maksu).
       Ja ir noslēgts lauksaimniecības zemes nomas līgums, tad pašvaldībā reģistrēšanai to var 
iesniegt 1 mēneša laikā pēc tā noslēgšanas. Lauksaimniecības zemes nomas līgums slēdzams 
rakstveidā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
Zemes nomnieks vai iznomātājs (savstarpēji vienojoties – kurš) var:
 - ierasties personīgi ar noslēgto līgumu vai tā atvasinājumu - kopiju vai norakstu (uzrādot oriģinā-
lu)  Rugāju  novada  domē  Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagasta, Rugāju novadā, kur ne-
kustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova līgumu reģistrēs, izdarīs uz tā atzīmi par dokumenta 
reģistrēšanu lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
- apliecinātu līguma norakstu vai kopiju nosūtīt pa pastu Rugāju novada domei, Kurmenes ielā 
48,  Rugājos,  Rugāju  pagasta,  Rugāju  novadā, LV-4570. 10  darbdienu laikā pašvaldība nosūtīs 

līguma iesniedzējam izziņu par zemes nomas līguma reģis-
trēšanu lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, 
norādot reģistrācijas datumu un numuru. 
     Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Rugāju novada 
Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tiek izdarī-
tas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas 
līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes 
nomniekam vai iznomātājam par to jāinformē pašvaldība.
             Zemes nomas līguma atvasinājumu neiesniedz pašvaldībā, 
ja personai, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi, 
zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemes-
grāmatā.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Rugāju novada 
pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālistei Janai 
Krilovai (tālrunis: 27803039). 

13. Saeimas vēlēšanas
2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Saeimas  vēlēšanu  sarīkošanā  ir  iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komi-
sija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKIEM
RUGĀJU NOVADĀ SEKOJIET LĪDZI WWW.RUGAJI.LV !

Apstiprināts Latgales plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāns 
2017.- 2020. gadam
Ar   2018.  gada   25.  jūlija   Sociālo  pakalpojumu  attīstība  padomes lēmumu 
apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 
2020. gadam. Pašvaldības var uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras iz-
veidi Latgalē.
           Latgales     reģiona     deinstitucionalizācijas    plāns    ir    attīstības plānošanas  
dokuments,   kura      galvenais   uzdevums    ir   plānot   optimālu sabiedrībā balstītu 
sociālo   pakalpojumu   attīstību  un  izvietojumu Latgales pašvaldībās, lai nodrošinātu 

VēLēšANu tIESībAS

- Tiesības   piedalīties   Saeimas   vēlēšanās   ir  visiem Latvijas pilsoņiem, kuri  
  vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu;

- Saeimas  vēlēšanās  vēlētāji  drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
  ārvalstīs,   bet   par   dalību   vēlēšanās  vēlētājam  pasē  izdara  īpašu  atzīmi – 

  spiedogu;

- Savukārt    vēlētājiem,    kuru    rīcībā   ir   tikai   personas   apliecība,  bet  nav 
   derīgas pases, no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem 
  vēlētāja apliecība.

bALSošANAS IESPēJAS

-Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. 

-Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo, šajā gadījumā - Rugāju novadā nē, jo novada 
balsstiesīgo iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā iepriekš minēts tekstā.

-Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās vietā. 
Balsošana Rugāju novada vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī - Nr.333 Rugāju novada domē, 
Rugājos, Kurmenes ielā 48, vai iecirknī Nr.330 Lazdukalna Saieta namā, Skolas ielā 3A, Benislavā.

1) derīga Latvijas pilsoņa pase;
2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību*
    * Vēlētāja apliecību bez maksas varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
        kur izsniegta personas apliecība
Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām   u.c.   informāciju,   iespējams   iepazīties  13. Saeimas  vēlēšanu  
mājaslapā: https://sv2018.cvk.lv/pub/CandidateLists . 

bALSošANAS DoKuMENtI 13.SAEIMAS VēLēšANāS IR:

Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists 
Oskars Zuģickis

sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai 
un   novērstu   personu   nokļūšanu  institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir 
cilvēki ar garīga   rakstura   traucējumiem,   bērni   sociālās   aprūpes  
centros  un  bērni  ar funkcionāliem traucējumiem.
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Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās 
skolās 2017./2018. mācību gadā

Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Biruta Berkolde

Nr.
p.k.

Skolēna
vārds, uzvārds Klase Zināšanu vērtējums (vidējais)

7 balles 9 balles8 balles
Rugāju novada Eglaines pamatskola (RNEP)

1.

16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.

7.
6.
5.

3.
2.

4.

Madara Dokāne

Samanta Zizlāne
Emīls Plušs
Elīna Burka

Viktorija Pasikova
Rudīte Lazdiņa
Zane Kozāne
Dana Petuka
Dina Galeja

Viktorija Burka

Amanda Silauniece
Ralfs Mārtuševs

Daira Ikstena
Dace Grāvīte

Nikita Maksimovič
Matīss Leons

4.klase

8.klase
7.klase
7.klase
7.klase

6.klase
5.klase
5.klase
5.klase
4.klase
4.klase

8.klase

9.klase
8.klase

9.klase
9.klase

*
*

*

KoPā 7. – 9. klase RNEP

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

8

*

*

1 0

KoPā 4. – 6. klase RNEP 5 2 0

  KoPā 7. – 9. klase RNEP 13 3 0

17. Patrīcija Apšeniece 4.klase
4.klaseAleksis Galkins18.

21.
20.
19.

22.

27.
26.
25.
24.
23.

28.

Elizabete Brezinska
Dairis Stivriņš

Gerda Sietniece
Laura Dārzniece

Karīna Jeromenoka
Guntis Duļevskis

Beāte Ančāne
Karīna Trimalniece

Samanta Sproģe
Matīss Melbergs

4.klase

4.klase
4.klase
4.klase
4.klase 
4.klase
4.klase
4.klase

5.klase
5.klase

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*

29. Kitija Aps 5.klase *
30. Linda Garā 5.klase *

Rugāju novada vidusskola (RNV)

39.

41.

38.

42.

40.

43.
44.
45.

37.
36.
35.
34.

33.

32.
31. Marika Garbacka 5.klase *

Dita Stivriņa
Līva Garbacka

Endija Garā
Elīza Boroduška
Diāna Dārzniece

Sintija Vīksniņa
Lauma Dreimane

Jana Būdniece
Elvita Rizena
Līga Brenča

Valters Orniņš
Undīne Čemme

Renāte Kikuste-
Nagla

Marta Felicita 
Sņegova

5.klase

8.klase
7.klase
7.klase
7.klase
7.klase

6.klase 
6.klase
6.klase
6.klase
5.klase
5.klase
5.klase

5.klase

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

KoPā Kopā 4. – 6. klase RNV 15 9 0

58.

56.

49.

46.
47.

51.

57.

55.

50.

52.

48.

54.
53.

61.
60.
59.

Beatrise Maslovsa 
Rēzija Puško

Dmitrijs Daņilovs
Dārta Stivriņa

Amanda Tāraude

Madara Ieviņa
Kadrija Kočāne
Elgars Adelčs
Lauma Seņka

Dana Lība 
Tihomirova

Astra Smirnova
Amanda Tutiņa
Amanda Kočāne
Alise Romāne
Agnese Ikstena

Vairis Štāls

11.klase
11.klase
11.klase
11.klase
11.klase
10.klase
10.klase
10.klase
10.klase
10.klase
10.klase

9.klase 
9.klase
9.klase
8.klase

11.klase

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

KoPā 7. – 9. klase RNV 8 1 0

65.

63.
64.

62.

66. Anita Garā
Andris Kudurs

Rūta Krista Pērkone
Kerija Jansone
Eva Spriņģe

12.klase
12.klase
11.klase
11.klase
11.klase

*

*

*

*
*

KoPā 10. – 12. klase RNV 11 5 1
  KoPā 4. – 12. klase RNV 34 15 1
  Skolas KoPā 48 18 1

Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 
individuāli sasniegumi konkursos, projektos, sacensībās, skatēs  

2017./2018. mācību gadā

Izglītojamā
vārds, uzvārds

Sasniegumi

 Dita Petuka  Starpnovadu skatuves runas konkurss – 2. vieta
 Madara Dokāne  Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, četrcīņa – 

 1.vieta
 Daniela Jansone

 Starpnovadu skatuves runas konkurss – 1. vieta;
 Latgales reģionālais skatuves runas konkurss – 1. 
 vieta;  Latgales reģionālais skatuves runas konkurss 
 “Vuolyudzāns” – 1. vieta;  nacionālais skaļās 
 lasīšanas konkurss  reģionā – 1. vieta

 Ralfs Mārtuševs

 Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, četrcīņa – 
 3. vieta
 Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, četrcīņa – 
 1.vieta

 Osvalds Tūmiņš

 Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, četrcīņa – 
 1.  vieta

 Amanda Silauniece

 Viktorija Pasikova  Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 400 m 
 skrējiens – 3. vieta
 Starpnovadu sacensības vieglatlētikā: 400 m 
 skrējiens – 1. vieta, lodes grūšana – 2. vieta

 Kristiāns Puļčs

 Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, lodes 
 grūšana – 2. vieta

 Jana Jansone

 Starpnovadu skatuves runas konkurss – 3. vieta;
 starpnovadu sacensības vieglatlētikā: 400 m 
 skrējiens – 1. vieta, 800 m skrējiens – 3. vieta

 Elīna Burka

Rugāju novada Eglaines pamatskola

Rugāju novada vidusskola
 Rinards Kalnējs  Starpnovadu skolu koru konkurss, solo dziedājums

 – Atzinība;  ZAAO makulatūras vākšanas konkurss
 – Atzinība

turpinājums 5. lpp.
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 Sintija Cepurniece  Konkurss “ Gudra galva” – 1. vieta valstī;  Latgale Open 2017 RUN – 3. vieta starpnovadu sacensībās;  Latgale Open 2017 – 2.  
 vieta starpnovadu sacensībās

 Andris Anckins  Starpnovadu Skatuves runas konkurss – 2. vieta
 Tomass Andersons  Latgale Open 2017  starpnovadu sacensības – 1. vieta;  Latgale Open 2017 RUN  starpnovadu sacensības – 1. vieta ;  OK Stiga

 reģionālās sacensības – 3. vieta
 Ralfs Aleksandrovs  Starpnovadu Skatuves runas konkurss – 3. vieta;  Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības bērniem – 2. vieta
 Rinalds Dobrovoļskis  Latgale Open  reģionālās sacensības 2017 – 3. vieta
 Dairis Stivriņš  Latgale Open 2017  reģionālās sacensības – 2. vieta 
 Gerda Sietniece  Reģionālais  Skatuves  runas konkurss – 2. Vieta
 Laura Dārzniece  A. Slišāna radošo darbu  reģionālais konkurss – Atzinība
 Patrīcija Apšeniece  Reģionālais konkurss “Mana baznīca” – 1. Vieta
 Kitija Apsīte  Reģionālais Skaļās lasīšanas  konkurss – 1. Vieta
 Linda Garā  Vieglatlētika, Četrcīņa – 1. Vieta starpnovadu sacensībās
 Renāte Kikuste-Nagla  Vieglatlētika, Četrcīņa – 3. Vieta starpnovadu sacensībās
 Egija Muižniece  Starpnovadu Skatuves runas konkurss – 3. Vieta;  starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss – 3. Vieta
 Lauris Sīlis  Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības bērniem (4. posms, V 12 grupa) – 3. vieta; Latvijas individuālās ceļu 

 satiksmes dalībnieku sacensības bērniem – velodrošības sacensības “Ziemas balva” (V 12 grupa) – 2. vieta
 Diāna Dārzniece  Starptautiskais zīmējumu konkurss “Lidice” – Atzinība
 Endija Garā  Starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss – Atzinība; Latgale Open 2017 RUN  starpnovadu sacencības – 3. vieta  ;  Latgale Open 2017

 starpnovadu sacencības – 2. vieta 
 Ārija Garā  Starpnovadu sacencības vieglatlētikā: 100 m skrējiens – 2. vieta, 400 m skrējiens – 2. vieta;  Jaunsardzes reģionālajās sacensības: 

 šaušana
 Dairis Pujats  Latgale Open 2017  starpnovadu  sacensības – 3. vieta  
 Dita Stivriņa  Latgale Open 2017  starpnovadu  sacensības – 3. vieta  
 Elvis Škapars  Vieglatlētika, augstlēkšana – 3. vieta  starpnovadu  sacensībās
 Gabriela Laila 
 Aleksejeva

 O. Slišāna zīmējumu konkurss – Atzinība  starpnovadu  konkursā

 Samanta Kukurāne  Vieglatlētika, 400 m skrējiens – 1. vieta  starpnovadu  sacensībās
 Elgars Adelčs  Biznesa spēļu  starpnovadu  turnīrs “Peldi pret straumi” – 1. vieta;  Vieglatlētika, augstlēkšana – 2. vieta  starpnovadu  sacensībās
 Kadrija Kočāne  Starpnovadu  sacensības vieglatlētikā: 800 m skrējiens – 2. vieta,   augstlēkšana – 1. vieta
 Valters Šmagris  Vizuālās mākslas konkurss “Krāsu raksti Latgalē” – Atzinība  starpnovadu  konkursā
 Arnita Garā  Biznesa spēļu  starpnovadu turnīrs “Peldi pret straumi” – 1. vieta;   starpnovadu  sacensības vieglatlētikā: 400 m skrējiens – 1. vieta,  

 100 m skrējiens – 2. vieta
 Dārta Stivriņa  Latgale Open 2017 – 1. vieta reģionālajās sacensībās
 Rēzija Puško  Skatuves runas konkurss – 1. vieta starpnovadu un 1. vieta reģionālajā konkursā; O. Slišāna zīmējumu konkurss – 3. vieta   

 starpnovadu
 Agnese Ikstena  Starpnovadu Skatuves runas konkurss – 2. vieta;   valsts konkurss ,,Labi vārdi sirdi silda” – Atzinība;  Tatjanas dienas kaligrāfijas  

 konkurss – 3. vieta valsts konkursā;  Vizuālās mākslas  starpnovadu konkurss “Krāsu raksti Latgalē” – 2. vieta;   valsts konkurss 
 “Beikerstrītas noslēpumi” – 3. vieta;   starpnovadu sacensības Vieglatlētikā: tāllēkšana – 3. vieta;  400 m – 2. vieta

 Alise Romāne  Valsts konkurss,,Labi vārdi sirdi silda” – Atzinība
 Amanda Kočāne  Valsts konkurss ,,Labi vārdi sirdi silda” – Atzinība;  O. Slišāna zīmējumu konkurss – 2. vieta sarpnovadu konkursā;  LVM konkurss 

 “Bioekonomikas skola” – 1. vieta valsts konkursā;  Starptautiskais stipendiju konkurss “Vasaras nometne Amerikā - Līderības 
 akadēmija” – Atzinība;  Starpnovadu koru konkurss, solo dziedājums – Atzinība

 Astra Smirnova  Starpnovadu koru konkurss, solo dziedājums – Atzinība
 Eva Spriņģe  Starpnovadu konkurss “Mana baznīca” – 2. vieta;   valsts konkurss “Iz makšķernieka dzīves” – Atzinība;   valsts konkurss “Kā es 

 sargāju Latviju” – 2. vieta;   valsts konkurss “Mūsu karogs” – Atzinība;   valsts konkurss ,,Labi vārdi sirdi silda” – Atzinība;   
 starpnovadu konkurss “Pazīsti savu organismu” – 1. vieta;   starpnovadu Vizuālās mākslas konkurss “Krāsu raksti Latgalē” – Atzinība

 Klinta Kočāne  Starpnovadu sacensības vieglatlētikā – 1. vieta;   reģionālās Jaunsargu volejbola sacensības “Rudens bumba” – 3. vieta
 Andris Kudurs  Starpnovadu konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme” – 3. vieta
 Dāvis Stivriņš  Latgale Open 2017  starpnovadu sacensības – 1. vieta;  Latgale Open 2017 RUN  starpnovadu sacensības – 1. vieta
 Madara Janiša  Starpnovadu konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme” – 3. vieta

 Skolēna vārds, uzvārds  Sasniegumi

 Dārta Stivriņa  Eiropas čempionāts jauniešiem Īrijā: 3. vieta U-16 grupā; 3. vieta U-18 grupā; Latvijas kausa izcīņa svarbumbu sportā 2017. gadā – 1. 
 vieta valsts sacensībās; Latvijas čempionāts klasiskajā divcīņā – 1. vieta;  Latvijas kausa izcīņa svarbumbu sportā 2018. gadā – 1. 
vieta 

Rugāju sporta centrs

 Dita Stivriņa  Latvijas kausa izcīņa svarbumbu sportā 2017. gadā – 3. vieta;  Latvijas čempionāts klasiskajā divcīņā – 1. vieta;  Latvijas kausa izcīņa
 svarbumbu sportā 2018. gadā – 1. vieta;  Latvijas čempionāts garajā ciklā 2018. gadā – 3. vieta;  Baltijas kauss 2018 Igaunijā – 3. 

 Valters Šmagris  Latvijas čempionāts klasiskajā divcīņā – 1. vieta;  Latvijas kausa izcīņa svarbumbu sportā 2018. gadā – 1. vieta;  Latvijas čempionāts 
 garajā ciklā 2018. gadā – 1. vieta 

 Karina Semjonova  Latvijas čempionāts klasiskajā divcīņā – 3. vieta

Rugāju novada pašvaldības  vispārizglītojošo skolu skolēnu 
augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos 

darbos/konferencēs 2017./2018. mācību gadā

Rugāju novada Eglaines pamatskola
 Samanta Šapale  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 3. vieta

 Megija Bondare  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 2. vieta
 Sanija Kupča  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 3. vieta

 Matīss Leons  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 1. vieta

turpinājums 6. lpp.
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 Dace Grāvīte  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 3. vieta
 Osvalds Tūmiņš  Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 3. vieta

 Viktorija Pasikova  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta
 Zane Kozāne  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta; starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – Atzinība

 Gunita Kozāne  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 2. vieta
 Dana Petuka  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – 1. vieta

 Emīls Plušs  Valsts 19. mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiāde “Mēs - Latvijas simtgadei” – 3. vieta;  starpnovadu Mājturības 
 un tehnoloģiju olimpiāde – 1. vieta; starpnovadu Bioloģijas olimpiāde – Atzinība

 Elīna Burka  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – Atzinība

Rugāju novada vidusskola

 Eduards Krilovs  Starpnovadu Kombinētā olimpiāde 3. klasei –  Atzinība;  Rugāju novada Kombinētā olimpiāde 3. klasei – 1. vieta
 Normunds Dārznieks  Rugāju novada kombinētā olimpiāde 3. klasei – 2. vieta
 Ralfs Aleksandrovs  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 2. vieta; Rugāju novada kombinētā olimpiāde 3. klasei – 

 3. vieta
 Aleksis Galkins  Starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiāde – 2. vieta;  Rugāju novada 4. klašu matemātikas olimpiāde – 1. vieta
 Elizabete Brezinska  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 2. vieta
 Gerda Sietniece  Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde – 1. vieta
 Samanta Sproģe  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 2. vieta;  Rugāju novada 4. klašu matemātikas olimpiāde – 

 3. vieta

 Marika Garbacka  Starpnovadu Mūzikas olimpiāde – 1. vieta
 Rauls Romanovskis  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Renāte Kikuste-Nagla  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Undīne Čemme  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 3. vieta
 Valters Orniņš  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Elvita Rizena  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 1. vieta
 Jana Būdniece  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 2. vieta
 Sintija Vīksniņa  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 1. vieta
 Dairis Usenieks  Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 3. vieta
 Daniela Sīmane  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Diāna Dārzniece  Starpnovadu Informātikas olimpiāde 5. - 7. klasēm – 1. vieta;  starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde – Atzinība

           Līna Trepša  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – 2. vieta

 Endija Garā  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Ivars Dredžels  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – Atzinība

 Meldra Nazarova  Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – Atzinība
 Daniels Romanovskis  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 3. vieta
 Gabriela Laila 
 Aleksejeva

 Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde – Atzinība

 Sintija Lazdiņa - 
 Uzulniece

 Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – Atzinība

 Valters Šmagris  Starpnovadu Mūzikas olimpiāde – 1. vieta
 Aivita Žogota  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 2. vieta
 Amanda Tāraude  Starpnovadu Bioloģijas olimpiāde – Atzinība
 Arnita Garā  Starpnovadu Mūzikas olimpiāde – 2. vieta
 Dārta Stivriņa  Valsts  Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta; reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta; starpnovadu

 Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta; starpnovadu Matemātikas olimpiāde – 2. vieta

 Dmitrijs Daņilovs  Starpnovadu Krievu valodas olimpiāde – Atzinība
 Ritvars Dobrovoļskis  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta
 Vairis Štāls  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde –  Atzinība
 Agnese Ikstena  Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde – Atzinība
 Amanda Kočāne  Valsts  Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta; reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta;  starpnovadu

 Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta; starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 2. vieta

 Amanda Tutiņa  Starpnovadu Bioloģijas olimpiāde – 3. vieta
 Dana Lība Tihomirova  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 3. vieta
 Eva Spriņģe  Valsts  Zinātniski pētniecisko darbu konference – 3. vieta; reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta; starpnovadu

 Zinātniski pētniecisko darbu konference – 1. vieta;  starpnovadu Ekonomikas olimpiāde – 3. vieta

 Andris Kudurs  Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras  olimpiāde – 3. vieta
 Anita Garā  Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde – 3. vieta

 Ralfs Mārtuševs  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 1. vieta
 Madara Dokāne  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 1. vieta

 Daira Ikstena  Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt” – 1. vieta;  starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 
 3. vieta
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Rugājos norisinājusies bērnu 
vasaras nometne “Dzīvo vesels!”

Nometnes vadītāja Inese Ozoliņa

No 23. – 28. jūlijam Rugāju novadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 
„DZīVo VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros 
norisinājās bērnu vasaras dienas nometne „Dzīvo vesels!”.  Katrs 
rīta aplis sākās ar rīta vingrošanu vai aktīvu izkustēšanos, lai pa-
mostos un sagatavotos dienai. Rīta apļos tika sveikti arī nometnes 
gaviļnieki un ēsta svētku kūka. Katru dienu bērni piedalījās  
dažādās radošajās darbnīcās, kurās apgleznoja t-kreklus, gatavo-
ja veselīgas biezsulas, salātus, mājas jogurtu, sēja sieru, dzēra zāļu 
tējas,  kā  arī  iepazinās ar galda kultūru. Vēl bērni gatavoja rokas-
sprādzes   no   ādas,    koka   pūcītes   un   daudz   sportoja.  Pēdējā 
nometnes dienā visi devās ekskursijā uz Madonu.
           Atbilstoši nometnes tēmai bērni tika iepazīstināti ar pareiza uztura 
nepieciešamību, iemācījās veidot ēdienkarti tā, lai uzturs būtu veselīgs 
un pilnvērtīgs. Tika izpētīta uztura piramīda. Pēc teorētisko zināšanu 
iegūšanas bērni sāka darboties praktiski – gatavot salātus, smūtijus un 
augļu, ogu kokteiļus, ko pēcāk paši degustēja, izvērtējot garšas īpat-
nības. Tika pildīti arī atjautības uzdevumi saistībā ar veselīgu uzturu. 
       Lai noskaidrotu bērnu erudīciju, vispirms ārstnieciskās zāles tika 
minētas pēc attēliem. Kad bija noskaidrots, kā kura zālīte izskatās 
un kam tā paredzēta, tās tika izbaudītas garšīgā, siltā zāļu tējā. Bērni 
noskaidroja, kā pareizi vākt un žāvēt ievāktās drogas. Bērni iemācījās, 
kā mājās pagatavot jogurtu, lai to nevajadzētu pirkt veikalā un zinā-
tu, ka tajā nav nekā kaitīga. Kā arī tika noskaidrots, kā top īstais Jāņu 
siers no lauku piena un cik ilgi tam patiesībā jāstāv zem sloga. Bērni 
izmēģināja pagatavot un nogaršot ne tikai ķimeņu sieru, bet arī sieru ar 
aprikozēm, zaļumiem un riekstiem.
       Praktiskajās nodarbībās bērni gatavoja koka pūcītes. Vispirms ar 
nagliņu tika izsista kontūra, tad pūcīti izgrieza un ar īpašu aparātu tika 
dedzināti tai spārniņi un spalvas. Centīgākie nometnes dalībnieki tās arī 
izkrāsoja, kā arī paguva uztaisīt koka sirsniņas kā dāvanu mammām. 
Savukārt  t-kreklu  apgleznošanā  ar  otu,  pašdarinātu zīmogu un trafa-
retu palīdzību uz t-krekliem tika attēloti bērnu vārdi, dažādi dzīvnieki, 
plaukstas un citas lietas. Izrādās, ka parasts flomāstera korķītis noder kā 
lielisks zīmogs skaistu ziediņu nospieduma veidošanai. 
       Ādas apstrādes darbnīcā tika gatavotas ādas rokassprādzes un at-
slēgu piekariņi. Rokassprādžu gatavošanas nodarbībās tika izgatavotas 
rokassprādzes no dabīgas ādas. Nodarbības sākuma bērni iepazinās ar 
ādu, kā materiālu, ar tās īpašībām, veidiem un apstrādes instrumentiem. 

Pēc tam katram tika izdalīta āda, no kuras tika izgatavotas aproces. Ja laiks atļāva, tad 
bija  iespēja  izgatavot  vairākas aproces, kuras pēc tam katram palika īpašumā. Šajā no-
darbībā tika uzstādīts rekords. Nometnes dalībniece Anda divu stundu laikā pagatavoja 
8 rokassprādzes.
         Otrajā nometnes dienā visi devās uz zemnieku saimniecību “Kotiņi”, kur bērni 
varēja redzēt ceļu no grauda līdz miltiem un eļļai, atpazīt dažādas kultūras, kā piemēram, 
griķus, pupas, zirņus, kviešus, miežus un citas, kā arī iekāpt visos traktoros un pilnīgi 
jaunā kombainā, kura sēdekļi  vēl bija iepakoti plēvēs. Arī dalībnieki, kuri paši fiziski 
nevarēja uzkāpt pa kombaina stāvajām kāpnēm, varēja izbaudīt, kā tas ir – sēdēt pie 
stūres lielos traktoros, jo ekskursijas gids viņus uznesa kukaragā.
      Vēlāk   zemnieku  saimniecībā Kronīši nometnes dalībnieki varēja atpūsties, 
izspēlēties   un   paši   jaukt  mīklu  rudzu  maizei.  Vēlāk  šo  mīklu  dalībnieki cepa uz 
ugunskura un varēja nogaršot savu veikumu – pašcepto maizīti uz iesmiņa.
            Pēdējās dienas ekskursijā bērni apmeklēja Lazdonas piensaimnieku. Redzēja, kā 
jogurts un citi piena produkti top rūpnīcā, kā arī varēja salīdzināt, kurš jogurts garšīgāks 
– pašu taisītais vai rūpnīcā ražotais. Paldies  par kopīgo piedzīvojumu! 
Fotogrāfijas no nometnes iespējams iegūt pie Rugāju novada domes projektu vadītājas 
Lindas Kadakovskas pa e-pastu projekti@rugaji.lv vai WhatsApp +371 29238331 . 

Piedalās dižkoncertā par godu 
Latvijas simtgadei
Rugāju novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja 
Ludmila Logina

11.   augustā   Rugāju    novada   trīs  pašdarbnieku  kolektīvi - 
Eiropas senioru deju kopa “tonuss”, etnogrāfiskais ansamblis 
“benislava” un deju kopa “Ezerrieksts”, piedalījās Latgales 
senioru “Lobs ar lobu sasatika” dižkoncertā par godu Latvijas 
simtgadei Riebiņos.
        Ar piemiņas brīdi Zofijai Zujevai jaunā Latgales reģionālas 
pensionāru apvienības priekšsēdētāja Helēna Piziča atklāja dižkon-
certu skaistajā Riebiņu atpūtas parkā. Laika apstākļi mūs nelutinā-
ja, jo koncerta laikā lija lietus, bet senioriem tās netraucēja. Paldies 
visiem pašdarbniekiem par izturību, kā arī Rugāju novada domei 
par doto iespēju kārtējo reizi satikties ar senioriem no citiem no-
vadiem.

Mazpulku vasaras nometne

252. Rugāju mazpulka dalībniece Samanta Kukurāne

Vasaras karstākajā laikā, no 23. – 27. jūlijam, norisinājās Latvi-
jas mazpulku vasaras nometne „Visu daru es ar prieku!” Ļau-
donā. 252. Rugāju mazpulku pārstāvēja divas meitenes – Dārta 
un Samanta. šīs vasaras nometne tēma bija mežs. Mazpulcēni tika 
sadalīti meža ciltīs un visu nedēļu radoši darbojās. 

            Pirmdienā   veidojām  savas cilts totēmstabu, kā arī notika komandu veidošanas 
aktivitātes.  Otrdienā   notika   dažādas  radošās darbnīcas, sporta pēcpusdiena ar ūdens 
izklaidēm. Trešdienā devāmies ekskursijā – mūsu maršruts bija Gaiziņkalns – Jāņkalni 
– Velna Skroderis – SIA Burkānciems, vakars noslēdzās ar talantu šovu „Meža fakto-
ru”. Ceturtdien devāmies 15 km garā pārgājienā pa Krustkalnu rezervātu, lai gan bijām 
nedaudz saguruši, bet tas  mums neliedza apmeklēt improvizācijas izrādi “Vide Prožek-
toru Gaismās”. Piektdien visas ciltis apvienojās izveidojot teatrālu uzvedumu I.Ziedoņa  
„Zaļajai pasakai”. Šāda nometnes vajadzētu izbaudīt katru vasaru! Tās dienas ritēja ļoti 
ātri, katru vakaru telšu pilsētiņā bija jautri. Liels paldies cilvēkiem, kas palīdzēja nokļūt 
nometnē un atbalstīja!
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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.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

06.09.2018. 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00

Rugāju novada domes telpās 
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai 
ID karte) un bankas vai pasta konta numurs.

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās un  atbalstītīja 20. un 21.jūlija 
Vislatvijas Sociālo aprūpes institūciju sporta svētkus Rugājos. Katram milzīgs 
paldies par ieguldīto darbu. Paldies Rugāju novada domei, Rugāju sporta 
centram, Rugāju novada vidusskolai, Jauniešu centram, saimnieciskajai 

nodaļai, kultūras nodaļai, jauniešiem, medicīnas darbiniekiem, 
viesu namam ,,Rūķiši’’, paldies visiem par darbu. 

SAC “Rugāji” darbinieku un iemītnieku vārdā paldies dāsnajiem ziedotājiem 
par augļiem un dārzeņiem - Vilnim Kapteinim, Annai Nikolajevai, Inārai 

un Jāzepam Indrikiem, Genovefai un Guntim Štāliem, Janīnai 
Stiķiņai,Dainim Kaņupam, Innai Gruziņai, Garbacku ģimenei, 

Judītei Mik-Griņēvičai, kā arī citiem ziedotājiem.

Paldies Andrim Loginam, Aivaram Božam, Skaidrītei Tūmiņai, Anitai 
Lazdiņai-Uzulniecei un citiem, kas ieguldīja savu artavu malkas 

sagatavošanā aprūpes centram. 
Paldies Janai Briedei un Sandrai Kapteinei par dāvinājumu.

Aicinām pieteikties braucējus uz Rīgu, lai saņemtu Barikāžu 
dalībnieku apliecības, jo tās tiek izsniegtas klātienē uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu. 
Pieteikšanās pie Rugāju novada domes sekretāres 

(Kurmenes iela 48, Rugāji, 1. stāvā) vai zvanot pa tālruni: 
27832856. Pieteikšanās līdz 2018. gada 1. oktobrim. 

    Dievkalpojumi  SEPtEMbRA mēnesī  AuGuStoVAS Svētās
    Elizabetes Romas katoļu baznīcā
    2.   pulksten 12.00   I mēneša svētdiena
    16. pulksten 12.00

   Dievkalpojumi SEPtEMbRA mēnesī  SKuJEtNIEKu  baznīciņā
   14.pulksten 12.00 Svētā Krusta pagodināšana, svētki 

   Dievkalpojumi SEPtEMbRA mēnesī RuGāJu Romas katoļu baznīcā
    2.   pulksten 14.00    I mēneša svētdiena
   16. pulksten 14.00

“optikas” īpašais piedāvājums - bezmaksas redzes 
pārbaude ar iespēju iegādāties  optiskās brilles!

2018. gada 13. septembrī plkst. 09.30 
Rugāju tautas namā (Kurmenes iela 87, Rugāji)

Lūdzam reģistrēties savlaicīgi! Tālrunis: 28790980 
Reģistrācija: darba dienā no 09.00 - 16.00, sestdienās no 11.00-14.00

Aicinām uz Info dienu LIAA Rēzeknes biznesa 
inkubatorā 5. septembrī plkst. 13.00 
INFO DIENAS ietvaros būs iespēja:

 ð  iepazīties ar biznesa inkubatora komandu un vienīgo koprades telpu 
 Rēzeknē!
 ð  saņemt informāciju un uzdot jautājumus, kādu atbalstu savas biznesa idejas  
  attīstībai var saņemt biznesa inkubatorā!
 ð  uzzināt par iespējām, ko vietējo produktu attīstībai piedāvā projekts 
 SalesLabs!
 ð  piedalīties biznesa ideju sparinga sesijā – prezentēt savu ideju vai palīdzēt
 risināt izaicinājumus, ar ko saskaras inkubatora dalībnieki, īstenojot savas
 idejas!
 ð  satikt domubiedrus un iepazīt jaunus!
 ð  baudīt garšīgu kafiju un izaicināt sevi viktorīnā “Pazīsti biznesu?”

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka no 3. līdz 19. septembrim notiks šogad pēdējā
 pieteikumu pieņemšana inkubācijai, tādēļ tiem, kas plāno uzsākt savas 

biznesa idejas īstenošanu jau šajā rudenī, šis ir 
pēdējais brīdis pieteikties

Rugāju novada pašvaldība nodrošinās 
transportu uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi 

Aglonā šī gada 24. septembrī. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās Rugāju novada Sociālajā
dienestā vai pa telefoniem 27820992 (Santa Everte),

26695251 (Anita Gavare).

Pieteikties līdz šī gada 14. septembrim! 


